
KLASY I-III 

Realizacja zajęć od dnia 25.03. do 8.04. 

I A  Przedmioty Zakres treści  

(ogólnie z rozkładu materiału) 

Zadania do realizacji Sposób realizacji Sposób monitorowania 

lub weryfikacji wiedzy i 

umiejętności 

 

 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

 Małe i duże zwierzęta 

Wysłuchanie wiersza Wandy 

Chotomskiej Zagadki.  

Wypowiedzi na temat zwierząt 

żyjących na wsi oraz ich potomstwa. 

Zwierzęta żyjące na wsi i ich młode. 

Określanie miejsca wybranych 

obiektów w rzędzie – numerowanie. 

Liczba porządkowa, przeliczanie do 20. 

Niespodzianki wiosny 

Odczytywanie i zapisywanie hasła.  

Wypowiedzi U. na temat wiosennej 

łąki na podstawie ilustracji i czytanego 

przez N. fragmentu wiersza Małgorzaty 

Strzałkowskiej Wiosna. 

Rozpoznawanie i podawanie nazw 

roślin będących zwiastunami wiosny. 

Poznawanie świata za pomocą 

zmysłów. 

Zadania tekstowe o różnej budowie.  

Rozwiązywanie zadań tekstowych – 

dodawanie i odejmowanie w zakresie 

20. Miara długości – centymetr. 

Ptaki wracają 

 

P. s. 27, 28, 29  

Ćw . j.pol s. 28, 29, 30, 31, 

88, 89, 96, 98 

Opcjonalnie:  zeszyty 

przedmiotowe,  Zadania 

dla Asów 

 

P. s. 30, 31  

Ćw . j.pol s. 32, 33 

P. s. 96, 97, 101, 102  

Ćw.mat. s. 32, 33, 34, 35 

Opcjonalnie:  zeszyty 

przedmiotowe,  Zadania 

dla Asów 

 

 
P. s. 32, 33  

Ćw . j.pol. 34, 35 

Opcjonalnie:  zeszyty 

przedmiotowe,  Zadania 

dla Asów 

 

P. s. 34, 35, 36  

Ćw . j.pol 36, 37 

 

Zadania – 

wykonane 

samodzielnie 

przez uczniów 

zgodnie z 

instrukcjami i 

prezentacjami 

nauczyciela. 

Linki podawane 

są w 

szczegółowych 

informacjach 

wysyłanych do 

rodziców. 

 

 

Opiekunowie lub sami 

uczniowie wykonują 

zdjęcia lub skany i 

wysyłają nauczycielowi 

na skrzynkę mailową, 

WhatsApp 

Po powrocie do szkoły 

obejrzenie i sprawdzenie 

prac. 



Wysłuchanie wiersza Joanny 

Kulmowej Kulki i szkiełka. 

Wielozdaniowe wypowiedzi na temat 

sposobów powitania wiosny przez 

ptaki. Nazwy ptaków występujących w 

wierszu. Układanie i zapisywanie zdań. 

Ptaki wracające wiosną z ciepłych 

krajów do Polski. Park, las w 

najbliższej okolicy. 

Bezcenna woda 

Po co komu woda?  

Rozwiązywanie zagadek. Rozmowa na 

temat wysłuchanego tekstu Błękitna 

planeta. Ćwiczenia w czytaniu. Rola 

wody w życiu ludzi, zwierząt i roślin. 

Zadania tekstowe o różnej budowie. 

Dodawanie i odejmowanie typu 10 + 4, 

16 – 4; zapisywanie działań 

przedstawionych na ilustracji. 

Rośliny w naszej klasie 

Rozmowa na temat pielęgnacji, 

rodzajów roślin doniczkowych i 

warunków potrzebnych do rozwoju 

roślin.  Rozpoznawanie i podawanie 

nazw roślin doniczkowych. Warunki 

potrzebne roślinie do prawidłowego 

wzrostu. Odszyfrowywanie nazw roślin 

według podanego kodu. Układanie 

obrazka z puzzli. Utrwalanie liczb w 

zakresie 20 w aspekcie porządkowym. 

Uzupełnianie ciągów matematycznych 

rosnąco i malejąco. 

Ćw.mat.. s. 36, 37, 38, 39 

Opcjonalnie:  zeszyty 

przedmiotowe,  Zadania 

dla Asów 

 

P. s. 37  

Ćw . j.pol 38, 39, 91, 98 

Ćw.mat.. s. 36, 37, 40, 41 

Opcjonalnie:  zeszyty 

przedmiotowe,  Zadania 

dla Asów 

 

 

 

 

P. s. 38, 39  

Ćw . j.pol 40, 41 

Ćw.mat.. s. 36, 37, 42, 43, 

82 

Opcjonalnie:  zeszyty 

przedmiotowe,  Zadania 

dla Asów 

 

 

 

 

 

 

 

P. s. 40, 41, 89  

Ćw . j.pol 42, 43, 89, 92, 

98, 99 



Tajemnice ćmy 

Rozwiązywanie zagadek o ćmie i 

rebusu fonemowego. Ćwiczenia w 

czytaniu tekstów na różnych 

poziomach. Wyszukiwanie wyrazów z 

literami ć, ci. Ćwiczenie 

grafomotoryczne. Czytanie ze 

zrozumieniem, wykreślanie 

niepotrzebnych wyrazów w zdaniu. 

Nauka pisania liter ć, Ć na podstawie 

wyrazu ćma. Wykonanie pracy 

plastycznej świecą, farbami lub tuszem 

kreślarskim – Życie ćmy nocą. 

Przeliczanie i rozwiązywanie zadań 

tekstowych na dodawanie i 

odejmowanie w zakresie 20. 

Rozwiązywanie zadań z treścią na 

dodawanie i odejmowanie w zakresie 

20. Graficzne przedstawienie działań 

na dodawanie w zakresie 20. 

Ćwiczenia usprawniające 

spostrzegawczość i logiczne 

myślenie.  

Szanujmy wodę         ( ew. dwa dni) 

Wysłuchanie ze zrozumieniem tekstu 

Kropla wody.  

Ćwiczenia w czytaniu tekstów na 

różnych poziomach. Ćwiczenia 

grafomotoryczne. Odczytanie i 

zapisanie zdania z plątaninki 

Ćw.mat.. s. 36, 37, 44, 45, 

83 

Opcjonalnie:  zeszyty 

przedmiotowe,  Zadania 

dla Asów 

 

 

 

 

 

 

 

P. s. 42, 43  

Ćw . j.pol 44, 45, 46 ,96, 

103 

Opcjonalnie:  zeszyty 

przedmiotowe,  Zadania 

dla Asów 

 

 

 

 

 

 

P. s. 44, 45 

Ćw . j.pol 47 

Ćw.mat. s. 46, 47 

 

Opcjonalnie:  zeszyty 

przedmiotowe,  Zadania 

dla Asów 

 



sylabowej. Przeliczanie liter w 

wyrazach. 

Nauka pisania ci, Ci na podstawie 

wyrazów ciasto, Maciek. 

Podpisywanie obrazków wyrazami z 

ramki. Wskazywanie na ilustracjach 

zachowań przedstawiających 

oszczędne używanie wody.  

Kolorowanie wiatraczków według 

opisu. Przeliczanie liczby 

wiatraczków. Utrwalenie rozumienia 

pojęć: najwięcej, najmniej.  

Rozwiązywanie zadań z treścią. 

 

Śpiąca królewna 

Słuchanie  baśni Śpiąca królewna. 

Układanie historyjki obrazkowej. 

Układanie i zapisywanie pytań do 

podanego zdania. Kolorowanie rysunku 

zgodnie z podanym kodem. Czytanie 

ze zrozumieniem wyrazów i łączenie 

ich z odpowiednią ilustracją. 

Ćwiczenia w pisaniu wyrazów ze 

spółgłoskami miękkimi. Uzupełnianie 

luk w wyrazach spółgłoskami 

miękkimi. Wykonanie pracy 

technicznej – mobil z kroplami 

deszczu. 

Dla każdego coś ciekawego 

 

 

 

 

 

 

 

P. s. 76-81 dla chętnych 

K. s. 74-80 dla chętnych 

 

 

 

KM. s. 74-77 dla chętnych 

 



Strach ma wielkie oczy 

Układanie, zapisywanie i wyjaśnianie 

znaczenia przysłowia ułożonego z 

rozsypanki wyrazowej. Wysłuchanie 

tekstu Strach ma wielkie oczy z cyklu 

„Listy od Hani i Henia”. Nazywanie 

emocji osób przedstawionych na 

zdjęciach. Wypowiedzi U. na temat: 

„Co mogło się wydarzyć i co mogą 

czuć osoby przedstawione na 

ilustracjach”. Wykonanie pracy 

plastycznej techniką kolażu – 

Oswajamy Strachy. Podawanie nazw 

dni tygodnia. Obliczenia kalendarzowe 

w obrębie tygodnia. Utrwalenie pojęcia 

Tydzień. Uzupełnianie dat na kartkach 

kalendarza 

 Świąteczny stół. Śmigus- 

-dyngus 

Słuchanie ze zrozumieniem czytanego 

przez N. tekstu. Wypowiedzi U. na 

temat wysłuchanego tekstu oraz potraw 

przygotowywanych w ich domach na 

święta. Ćwiczenia w czytaniu tekstów 

na różnych poziomach. Odczytywanie 

szyfru i zapisywanie nazw potraw 

wielkanocnych.  Ćwiczenia 

doskonalące spostrzegawczość. 

Łączenie liniami pasujących do siebie 

elementów. Układanie wyrazów z sylab 

i zapisywanie ich w liniaturze. 

Wypowiedzi U. na temat tradycji 



lanego poniedziałku na podstawie 

wiersza Władysława Broniewskiego 

Śmigus i ilustracji.  

Odczytywanie hasła z plątaninki 

sylabowej i zapisywanie go w 

liniaturze. 

J. angielski Unit 6. Powtórzenie słówek z działu. 

Przygotowanie do sprawdzianu z Unitu 

5. Przeprowadzenie sprawdzianu.   

Unit 7 – wprowadzenie nowych słówek 

oraz konstrukcji there’s a... 

Podr. Str. 52-57 

 

 

Podr. Str. 60-61 

Dokładny opis 

zadania do 

wykonania w 

dzienniku 

elektronicznym z 

dołączonymi 

nagraniami do 

tekstów. 

Linki do filmów 

powiązanych z 

tematem. 

Dzieci uzupełniają na 

bieżąco ćwiczenia. 

Rodzice-opiekunowie 

przesyłają zdjęcia, skany 

prac drogą elektroniczną. 

Stały kontakt z 

rodzicami-opiekunami 

poprzez dziennik 

elektroniczny 

Religia/etyka  Po co jest cisza – uciszenie burzy na 

jeziorze. Analiza tekstu, obejrzenie 

scenki biblijnej (filmik). Refleksja nad 

znaczeniem ciszy w życiu człowieka. 

Kolorowanie ilustracji biblijnej. 

Naklejanie oznaczeń ciszy w 

miejscach, w których powinniśmy ją 

zachowywać. Uzupełnianie tekstu luk.  

Spotykam Jezusa na drodze 

krzyżowej.  Analiza tekstu w 

podręczniku. Opowiadanie o drodze 

krzyżowej Jezusa. Kolorowanie stacji 

drogi krzyżowej. 

Jezus wjeżdża do Jerozolimy na 

osiołku - Niedziela Palmowa. 

Podr. S. 24-25 

 

 

 

Podr. S. 32-33 

 

 

Podr. S.26-27 

 

 

 

 

Podr. S.28-29 

Zadania do 

samodzielnej 

pracy ucznia 

zgodnie y 

przesłanych 

pomocy 

audiowizualnych. 

ze wskazówkami 

nauczyciela oraz 

przy pomoc 

Rodzice – Opiekunowie 

przesyłają w ustalonym 

przez nauczyciela 

terminie zdjęcia, skany 

wykonanej pracy ucznia 

drogą ustaloną wcześniej 

przez nauczyciela: 

skrzynka mailowa, 

WhatsApp .Po powrocie 

do szkoły obejrzenie i 

sprawdzenie prac 



Zapoznanie ze sceną biblijną w formie 

piosenki “Niezwykły osioł”. 

Zapoznanie z wydarzeniami Niedzieli 

Palmowej. Wykreślanka słowna, 

zakreślanie słów powiązanych z 

wydarzeniami Niedzieli Palmowej, 

kolorowanie palmy wielkanocnej. 

Jezus ofiaruje siebie na Ostatniej 

Wieczerzy. Zapoznanie z 

wydarzeniami biblijnymi- filmik 

biblijny. Porównanie wydarzeń z 

Wielkiego Czwartku z dzisiejszą 

Eucharystią. Wklejanie słów ze 

słowami kapłana w czasie Mszy św. 

Uzupełnianie rysunku o brakujące 

elementy. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



I B 
Przedmioty Zakres treści  

(ogólnie z rozkładu materiału) 

Zadania do realizacji Sposób realizacji Sposób monitorowania 

lub weryfikacji wiedzy i 

umiejętności 

 
 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

Małe i duże zwierzęta 

Wysłuchanie wiersza Wandy Chotomskiej Zagadki.  
Wypowiedzi na temat zwierząt żyjących na wsi oraz 
ich potomstwa. Zwierzęta żyjące na wsi i ich młode. 
Określanie miejsca wybranych obiektów w rzędzie – 
numerowanie. Liczba porządkowa, przeliczanie do 
20. 
Niespodzianki wiosny 
Odczytywanie i zapisywanie hasła.  
Wypowiedzi U. na temat wiosennej łąki na 
podstawie ilustracji i czytanego przez N. fragmentu 
wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej Wiosna. 
Rozpoznawanie i podawanie nazw roślin będących 
zwiastunami wiosny. Poznawanie świata za pomocą 
zmysłów. 
Zadania tekstowe o różnej budowie.  
Rozwiązywanie zadań tekstowych – dodawanie i 
odejmowanie w zakresie 20. Miara długości – 
centymetr. 
Ptaki wracają 
Wysłuchanie wiersza Joanny Kulmowej Kulki i 
szkiełka. Wielozdaniowe wypowiedzi na temat 
sposobów powitania wiosny przez ptaki. Nazwy 
ptaków występujących w wierszu. Układanie i 
zapisywanie zdań. Ptaki wracające wiosną z ciepłych 
krajów do Polski. Park, las w najbliższej okolicy. 
Bezcenna woda 
Po co komu woda?  
Rozwiązywanie zagadek. Rozmowa na temat 
wysłuchanego tekstu Błękitna planeta. Ćwiczenia w 
czytaniu. Roli wody w życiu ludzi, zwierząt i roślin. 
Zadania tekstowe o różnej budowie. Dodawanie i 
odejmowanie typu 10 + 4, 16 – 4; zapisywanie 
działań przedstawionych na ilustracji. 
Rośliny w naszej klasie 
Rozmowa na temat pielęgnacji, rodzajów roślin 
doniczkowych i warunków potrzebnych do rozwoju 

P. s. 27, 28, 29  
Ćw . j.pol s. 28, 29, 30, 31, 88, 
89, 96, 98 
Opcjonalnie:  zeszyty 
przedmiotowe,  Zadania dla 
Asów 
 
P. s. 30, 31  
Ćw . j.pol s. 32, 33 
P. s. 96, 97, 101, 102  
Ćw.mat. s. 32, 33, 34, 35 
Opcjonalnie:  zeszyty 
przedmiotowe,  Zadania dla 
Asów 
 
 
P. s. 32, 33  
Ćw . j.pol. 34, 35 
Opcjonalnie:  zeszyty 
przedmiotowe,  Zadania dla 
Asów 
 
P. s. 34, 35, 36  
Ćw . j.pol 36, 37 
Ćw.mat.. s. 36, 37, 38, 39 
Opcjonalnie:  zeszyty 
przedmiotowe,  Zadania dla 
Asów 
 
P. s. 37  
Ćw . j.pol 38, 39, 91, 98 
Ćw.mat.. s. 36, 37, 40, 41 

 
Zadania wykonywane 

przez uczniów 

samodzielnie zgodnie z 

instrukcjami i 
prezentacjami  

nauczycieli. Linki 
podawane są w 
szczegółowych 
informacjach 
wysyłanych do 
rodziców. 

 
Opiekunowie lub sami uczniowie 
wykonują zdjęcia lub skany i 
wysyłają nauczycielowi na 
skrzynkę mailową. 
Po powrocie do szkoły obejrzenie 
i sprawdzenie prac. 

 



roślin.  Rozpoznawanie i podawanie nazw roślin 
doniczkowych. Warunki potrzebne roślinie do 
prawidłowego wzrostu. Odszyfrowywanie nazw 
roślin według podanego kodu. Układanie obrazka z 
puzzli. Utrwalanie liczb w zakresie 20 w aspekcie 
porządkowym. Uzupełnianie ciągów 
matematycznych rosnąco i malejąco. 
Tajemnice ćmy 
Rozwiązywanie zagadek o ćmie i rebusu 
fonemowego. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na 
różnych poziomach. Wyszukiwanie wyrazów z 
literami ć, ci. Ćwiczenie grafomotoryczne. Czytanie 
ze zrozumieniem, wykreślanie niepotrzebnych 
wyrazów w zdaniu. Nauka pisania liter ć, Ć na 
podstawie wyrazu ćma. Wykonanie pracy 
plastycznej świecą, farbami lub tuszem kreślarskim 
– Życie ćmy nocą. 
Przeliczanie i rozwiązywanie zadań tekstowych na 
dodawanie i odejmowanie w zakresie 20. 
Rozwiązywanie zadań z treścią na dodawanie i 
odejmowanie w zakresie 20. Graficzne 
przedstawienie działań na dodawanie w zakresie 20. 
Ćwiczenia usprawniające spostrzegawczość i 
logiczne myślenie.  
Szanujmy wodę         ( ew. dwa dni) 
Wysłuchanie ze zrozumieniem tekstu Kropla wody.  
Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych 
poziomach. Ćwiczenia grafomotoryczne. Odczytanie 
i zapisanie zdania z plątaninki sylabowej. 
Przeliczanie liter w wyrazach. 
Nauka pisania ci, Ci na podstawie wyrazów ciasto, 
Maciek. Podpisywanie obrazków wyrazami z ramki. 
Wskazywanie na ilustracjach zachowań 

przedstawiających oszczędne używanie wody.  
Kolorowanie wiatraczków według opisu. 
Przeliczanie liczby wiatraczków. Utrwalenie 
rozumienia pojęć: najwięcej, najmniej.  
Rozwiązywanie zadań z treścią. 
 
Śpiąca królewna 

Opcjonalnie:  zeszyty 
przedmiotowe,  Zadania dla 
Asów 
 
 
 
 
P. s. 38, 39  
Ćw . j.pol 40, 41 
Ćw.mat.. s. 36, 37, 42, 43, 82 
Opcjonalnie:  zeszyty 
przedmiotowe,  Zadania dla 
Asów 
 
 
 
 
 
 
 
P. s. 40, 41, 89  
Ćw . j.pol 42, 43, 89, 92, 98, 99 
Ćw.mat.. s. 36, 37, 44, 45, 83 
Opcjonalnie:  zeszyty 
przedmiotowe,  Zadania dla 
Asów 
 
 
 
 
 
 
 
P. s. 42, 43  
Ćw . j.pol 44, 45, 46 ,96, 103 



Słuchanie  baśni Śpiąca królewna. Układanie 
historyjki obrazkowej. Układanie i zapisywanie 
pytań do podanego zdania. Kolorowanie rysunku 
zgodnie z podanym kodem. Czytanie ze 
zrozumieniem wyrazów i łączenie ich z odpowiednią 
ilustracją. 
Ćwiczenia w pisaniu wyrazów ze spółgłoskami 
miękkimi. Uzupełnianie luk w wyrazach 
spółgłoskami miękkimi. Wykonanie pracy 
technicznej – mobil z kroplami deszczu. 
Dla każdego coś ciekawego 
Strach ma wielkie oczy 
Układanie, zapisywanie i wyjaśnianie znaczenia 
przysłowia ułożonego z rozsypanki wyrazowej. 
Wysłuchanie tekstu Strach ma wielkie oczy z cyklu 
„Listy od Hani i Henia”. Nazywanie emocji osób 
przedstawionych na zdjęciach. Wypowiedzi U. na 
temat: „Co mogło się wydarzyć i co mogą czuć 
osoby przedstawione na ilustracjach”. Wykonanie 
pracy plastycznej techniką kolażu – Oswajamy 
Strachy. Podawanie nazw dni tygodnia. Obliczenia 
kalendarzowe w obrębie tygodnia. Utrwalenie 
pojęcia Tydzień. Uzupełnianie dat na kartkach 
kalendarza 

Świąteczny stół. Śmigus dyngus. 
Słuchanie ze zrozumieniem czytanego przez N. 
tekstu. Wypowiedzi U. na temat wysłuchanego 
tekstu oraz potraw przygotowywanych w ich 
domach na święta. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na 
różnych poziomach. Odczytywanie szyfru i 
zapisywanie nazw potraw wielkanocnych.  
Ćwiczenia doskonalące spostrzegawczość. Łączenie 
liniami pasujących do siebie elementów. Układanie 
wyrazów z sylab i zapisywanie ich w liniaturze. 
Wypowiedzi U. na temat tradycji lanego 
poniedziałku na podstawie wiersza Władysława 
Broniewskiego Śmigus i ilustracji.  
Odczytywanie hasła z plątaninki sylabowej i 
zapisywanie go w liniaturze. 

 

Opcjonalnie:  zeszyty 
przedmiotowe,  Zadania dla 
Asów 
 
 
 
 
 
 
P. s. 44, 45 
Ćw . j.pol 47 
Ćw.mat. s. 46, 47 
 
Opcjonalnie:  zeszyty 
przedmiotowe,  Zadania dla 
Asów 
 
 
 
 
 
P. s. 76-81 dla chętnych 
K. s. 74-80 dla chętnych 
 
 
 
KM. s. 74-77 dla chętnych 
 
 
 



J. angielski Unit 6. Powtórzenie słówek z działu. Przygotowanie 

do sprawdzianu z Unitu 5. Przeprowadzenie 

sprawdzianu.   

Unit 7 – wprowadzenie nowych słówek oraz 

konstrukcji there’s a... 

Podr. Str. 52-57 

 

 

Podr. Str. 60-61 

 

Dokładny opis zadania 

do wykonania w 

dzienniku 

elektronicznym z 

dołączonymi 

nagraniami do tekstów. 

Linki do filmów 

powiązanych z 
tematem. 

Dzieci uzupełniają na bieżąco 

ćwiczenia. Rodzice-opiekunowie 

przesyłają zdjęcia, skany prac 

drogą elektroniczną. Stały kontakt 

z rodzicami-opiekunami poprzez 

dziennik elektroniczny 

 

Religia/etyka  Po co jest cisza – uciszenie burzy na jeziorze. 

Analiza tekstu, obejrzenie scenki biblijnej (filmik). 

Refleksja nad znaczeniem ciszy w życiu człowieka. 

Kolorowanie ilustracji biblijnej. Naklejanie 

oznaczeń ciszy w miejscach, w których powinniśmy 
ją zachowywać. Uzupełnianie tekstu luk.  

Spotykam Jezusa na drodze krzyżowej.  Analiza 

tekstu w podręczniku. Opowiadanie o drodze 

krzyżowej Jezusa. Kolorowanie stacji drogi 
krzyżowej. 

Jezus wjeżdża do Jerozolimy na osiołku - 

Niedziela Palmowa. Zapoznanie ze sceną biblijną w 

formie piosenki “Niezwykły osioł”. Zapoznanie z 
wydarzeniami Niedzieli Palmowej. Wykreślanka 

słowna, zakreślanie słów powiązanych z 

wydarzeniami Niedzieli Palmowej, kolorowanie 

palmy wielkanocnej. 

Jezus ofiaruje siebie na Ostatniej Wieczerzy. 

Zapoznanie z wydarzeniami biblijnymi- filmik 

biblijny. Porównanie wydarzeń z Wielkiego 

Czwartku z dzisiejszą Eucharystią. Wklejanie słów 

ze słowami kapłana w czasie Mszy św. Uzupełnianie 

rysunku o brakujące elementy. 

 

Podr. S. 24-25 
 

 

 

 
 

Podr. S. 32-33 

 

 
 

Podr. S.26-27 

 

 
 

 

 

 
Podr. S.28-29 

 

Zadania do 
samodzielnej pracy 

ucznia zgodnie ze 

wskazówkami 

nauczyciela oraz przy 
pomocy przesłanych 

pomocy 

audiowizualnych 

 

Rodzice – Opiekunowie 
przesyłają w ustalonym przez 

nauczyciela terminie zdjęcia, 

skany wykonanej pracy ucznia 

drogą ustaloną wcześniej przez 
nauczyciela. (librus, mail, telefon) 

 

 

 

 



I C  
Przedmioty Zakres treści  

(ogólnie z rozkładu materiału) 

Zadania do realizacji Sposób realizacji Sposób monitorowania 

lub weryfikacji wiedzy i 

umiejętności 

 
 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

 

Małe i duże zwierzęta 

Wysłuchanie wiersza Wandy Chotomskiej Zagadki.  
Wypowiedzi na temat zwierząt żyjących na wsi oraz 
ich potomstwa. Zwierzęta żyjące na wsi i ich młode. 
Określanie miejsca wybranych obiektów w rzędzie – 
numerowanie. Liczba porządkowa, przeliczanie do 
20. 
Niespodzianki wiosny 
Odczytywanie i zapisywanie hasła.  
Wypowiedzi U. na temat wiosennej łąki na 
podstawie ilustracji i czytanego przez N. fragmentu 
wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej Wiosna. 
Rozpoznawanie i podawanie nazw roślin będących 
zwiastunami wiosny. Poznawanie świata za pomocą 
zmysłów. 
Zadania tekstowe o różnej budowie.  
Rozwiązywanie zadań tekstowych – dodawanie i 
odejmowanie w zakresie 20. Miara długości – 
centymetr. 
Ptaki wracają 
Wysłuchanie wiersza Joanny Kulmowej Kulki i 
szkiełka. Wielozdaniowe wypowiedzi na temat 
sposobów powitania wiosny przez ptaki. Nazwy 
ptaków występujących w wierszu. Układanie i 
zapisywanie zdań. Ptaki wracające wiosną z ciepłych 
krajów do Polski. Park, las w najbliższej okolicy. 
Bezcenna woda 
Po co komu woda?  
Rozwiązywanie zagadek. Rozmowa na temat 
wysłuchanego tekstu Błękitna planeta. Ćwiczenia w 
czytaniu. Roli wody w życiu ludzi, zwierząt i roślin. 
Zadania tekstowe o różnej budowie. Dodawanie i 
odejmowanie typu 10 + 4, 16 – 4; zapisywanie 
działań przedstawionych na ilustracji. 
Rośliny w naszej klasie 

 
P. s. 27, 28, 29  

K. s. 28, 29, 30, 31, 88, 89, 

96, 98 

Opcjonalnie:  zeszyty 

przedmiotowe,  Zadania dla 

Asów 

 

 
P. s. 30, 31  
K. s. 32, 33 P. s. 101, 102  
KM. s. 36, 37, 38, 39 
Opcjonalnie:  zeszyty 
przedmiotowe,  Zadania dla 
Asów 
 

 
P. s. 32, 33  

K. s. 34, 35 

Opcjonalnie:  zeszyty 

przedmiotowe,  Zadania dla 

Asów 

 

 

P. s. 34, 35, 36  
K. s. 36, 37 

 
Zadania – wykonane 
samodzielnie przez 
uczniów zgodnie z 
instrukcjami i 
prezentacjami 
nauczyciela. Linki 
podawane są w 
szczegółowych 
informacjach 
wysyłanych do 
rodziców. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Opiekunowie lub sami uczniowie 
wykonują zdjęcia lub skany i 
wysyłają nauczycielowi na 
skrzynkę mailową. Messenger, 
Po powrocie do szkoły obejrzenie 
i sprawdzenie prac. 

 



Rozmowa na temat pielęgnacji, rodzajów roślin 
doniczkowych i warunków potrzebnych do rozwoju 
roślin.  Rozpoznawanie i podawanie nazw roślin 
doniczkowych. Warunki potrzebne roślinie do 
prawidłowego wzrostu. Odszyfrowywanie nazw 
roślin według podanego kodu. Układanie obrazka z 
puzzli. Utrwalanie liczb w zakresie 20 w aspekcie 
porządkowym. Uzupełnianie ciągów 
matematycznych rosnąco i malejąco. 
Tajemnice ćmy 
Rozwiązywanie zagadek o ćmie i rebusu 
fonemowego. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na 
różnych poziomach. Wyszukiwanie wyrazów z 
literami ć, ci. Ćwiczenie grafomotoryczne. Czytanie 
ze zrozumieniem, wykreślanie niepotrzebnych 
wyrazów w zdaniu. Nauka pisania liter ć, Ć na 
podstawie wyrazu ćma. Wykonanie pracy 
plastycznej świecą, farbami lub tuszem kreślarskim 
– Życie ćmy nocą. 
Przeliczanie i rozwiązywanie zadań tekstowych na 
dodawanie i odejmowanie w zakresie 20. 
Rozwiązywanie zadań z treścią na dodawanie i 
odejmowanie w zakresie 20. Graficzne 
przedstawienie działań na dodawanie w zakresie 20. 
Ćwiczenia usprawniające spostrzegawczość i 
logiczne myślenie.  
Szanujmy wodę         ( ew. dwa dni) 
Wysłuchanie ze zrozumieniem tekstu Kropla wody.  
Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych 
poziomach. Ćwiczenia grafomotoryczne. Odczytanie 
i zapisanie zdania z plątaninki sylabowej. 
Przeliczanie liter w wyrazach. 
Nauka pisania ci, Ci na podstawie wyrazów ciasto, 
Maciek. Podpisywanie obrazków wyrazami z ramki. 
Wskazywanie na ilustracjach zachowań 

przedstawiających oszczędne używanie wody.  
Kolorowanie wiatraczków według opisu. 
Przeliczanie liczby wiatraczków. Utrwalenie 
rozumienia pojęć: najwięcej, najmniej.  
Rozwiązywanie zadań z treścią. 
 

P. s. 101, 102  
KM. s. 36, 37, 38, 39 
 

P. s. 37  

K. s. 38, 39, 91, 98 

P. s. 101, 102  
KM. s. 36, 37, 40, 41 
Opcjonalnie:  zeszyty 
przedmiotowe,  Zadania dla 
Asów 
 
 
 
 
 

P. s. 38, 39  

K. s. 40, 41 

P. s. 101, 102  
KM. s. 36, 37, 42, 43, 82 
Opcjonalnie:  zeszyty 
przedmiotowe,  Zadania dla 
Asów 
 
 
 
 
 
P. s. 40, 41, 89  
K. s. 42, 43, 89, 92, 98, 99 
P. s. 101, 102  
KM. s. 36, 37, 44, 45, 83 
Opcjonalnie:  zeszyty 
przedmiotowe,  Zadania dla 
Asów 



Śpiąca królewna 
Słuchanie  baśni Śpiąca królewna. Układanie 
historyjki obrazkowej. Układanie i zapisywanie 
pytań do podanego zdania. Kolorowanie rysunku 
zgodnie z podanym kodem. Czytanie ze 
zrozumieniem wyrazów i łączenie ich z odpowiednią 
ilustracją. 
Ćwiczenia w pisaniu wyrazów ze spółgłoskami 
miękkimi. Uzupełnianie luk w wyrazach 
spółgłoskami miękkimi. Wykonanie pracy 
technicznej – mobil z kroplami deszczu. 
 

Świąteczny stół. Śmigus- 
-dyngus 
Słuchanie ze zrozumieniem czytanego przez N. 
tekstu. Wypowiedzi U. na temat wysłuchanego 
tekstu oraz potraw przygotowywanych w ich 
domach na święta. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na 
różnych poziomach. Odczytywanie szyfru i 
zapisywanie nazw potraw wielkanocnych.  
Ćwiczenia doskonalące spostrzegawczość. Łączenie 
liniami pasujących do siebie elementów. Układanie 
wyrazów z sylab i zapisywanie ich w liniaturze. 
Wypowiedzi U. na temat tradycji lanego 
poniedziałku na podstawie wiersza Władysława 
Broniewskiego Śmigus i ilustracji.  
Odczytywanie hasła z plątaninki sylabowej i 
zapisywanie go w liniaturze. 
 
 

 
 
 
 
 
 
P. s. 42, 43  
K. s. 44, 45, 96, 103 
Opcjonalnie:  zeszyty 
przedmiotowe,  Zadania dla 
Asów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P. s. 76-81 dla chętnych 
K. s. 74-80 dla chętnych 
 
 
 
KM. s. 74-77 dla chętnych 
 

J. angielski Unit 6. Powtórzenie słówek z działu.  

Unit 7 – wprowadzenie nowych słówek oraz 

konstrukcji there’s a... 

Podr. Str. 52-57 

 

 
Podr. Str. 60-61 

 

Dokładny opis zadania 

do wykonania w 

dzienniku 
elektronicznym z 

dołączonymi 

nagraniami do tekstów. 
Linki do filmów 

powiązanych z 

tematem. 

Dzieci uzupełniają na bieżąco 

ćwiczenia. Rodzice-opiekunowie 

przesyłają zdjęcia, skany prac 
drogą elektroniczną. Stały kontakt 

z rodzicami-opiekunami poprzez 

dziennik elektroniczny 

 



Religia/etyka  Po co jest cisza – uciszenie burzy na jeziorze. 

Analiza tekstu, obejrzenie scenki biblijnej (filmik). 

Refleksja nad znaczeniem ciszy w życiu człowieka. 

Kolorowanie ilustracji biblijnej. Naklejanie 

oznaczeń ciszy w miejscach, w których powinniśmy 

ją zachowywać. Uzupełnianie tekstu luk.  

Spotykam Jezusa na drodze krzyżowej.  Analiza 

tekstu w podręczniku. Opowiadanie o drodze 
krzyżowej Jezusa. Kolorowanie stacji drogi 

krzyżowej. 

Jezus wjeżdża do Jerozolimy na osiołku - 

Niedziela Palmowa. Zapoznanie ze sceną biblijną w 
formie piosenki “Niezwykły osioł”. Zapoznanie z 

wydarzeniami Niedzieli Palmowej. Wykreślanka 

słowna, zakreślanie słów powiązanych z 

wydarzeniami Niedzieli Palmowej, kolorowanie 
palmy wielkanocnej. 

Jezus ofiaruje siebie na Ostatniej Wieczerzy. 

Zapoznanie z wydarzeniami biblijnymi- filmik 

biblijny. Porównanie wydarzeń z Wielkiego 

Czwartku z dzisiejszą Eucharystią. Wklejanie słów 

ze słowami kapłana w czasie Mszy św. Uzupełnianie 

rysunku o brakujące elementy. 

 

Podr. S. 24-25 

 

 

 

 

 

Podr. S. 32-33 

 
 

 

Podr. S.26-27 

 
 

 

 

 
 

Podr. S.28-29 

 

Zadania do 

samodzielnej pracy 

ucznia zgodnie ze 

wskazówkami 

nauczyciela oraz przy 

pomocy przesłanych 

pomocy 

audiowizualnych. 

 

Rodzice – Opiekunowie 

przesyłają w ustalonym przez 

nauczyciela terminie zdjęcia, 

skany wykonanej pracy ucznia 

drogą ustaloną wcześniej przez 

nauczyciela. (librus, mail, telefon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I D 
Przedmioty Zakres treści  

(ogólnie z rozkładu materiału) 

Zadania do realizacji Sposób realizacji Sposób monitorowania 

lub weryfikacji wiedzy i 

umiejętności 

 
 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

Małe i duże zwierzęta 

Wysłuchanie wiersza Wandy Chotomskiej Zagadki.  
Wypowiedzi na temat zwierząt żyjących na wsi oraz 
ich potomstwa. Zwierzęta żyjące na wsi i ich młode. 
Określanie miejsca wybranych obiektów w rzędzie – 
numerowanie. Liczba porządkowa, przeliczanie do 
20. 
Niespodzianki wiosny 
Odczytywanie i zapisywanie hasła.  
Wypowiedzi U. na temat wiosennej łąki na 
podstawie ilustracji i czytanego przez N. fragmentu 
wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej Wiosna. 
Rozpoznawanie i podawanie nazw roślin będących 
zwiastunami wiosny. Poznawanie świata za pomocą 
zmysłów. 
Zadania tekstowe o różnej budowie.  
Rozwiązywanie zadań tekstowych – dodawanie i 
odejmowanie w zakresie 20. Miara długości – 
centymetr. 
Ptaki wracają 
Wysłuchanie wiersza Joanny Kulmowej Kulki i 
szkiełka. Wielozdaniowe wypowiedzi na temat 
sposobów powitania wiosny przez ptaki. Nazwy 
ptaków występujących w wierszu. Układanie i 
zapisywanie zdań. Ptaki wracające wiosną z ciepłych 
krajów do Polski. Park, las w najbliższej okolicy. 
Bezcenna woda 
Po co komu woda?  
Rozwiązywanie zagadek. Rozmowa na temat 
wysłuchanego tekstu Błękitna planeta. Ćwiczenia w 
czytaniu. Roli wody w życiu ludzi, zwierząt i roślin. 
Zadania tekstowe o różnej budowie. Dodawanie i 
odejmowanie typu 10 + 4, 16 – 4; zapisywanie 
działań przedstawionych na ilustracji. 
Rośliny w naszej klasie 
Rozmowa na temat pielęgnacji, rodzajów roślin 
doniczkowych i warunków potrzebnych do rozwoju 

Podręcznik s.28,29 

Karty ćwiczeń j.p. s 30,31 

 

 

 

 

 

Podręcznik s.30,31 

Karty ćwiczeń j.p.s.32,33 

Karty matem.str34, 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podręcznik s.32,33 

Karty ćwiczeń j.p34,45 

 

 

 

 

Podręcznik s.34,35,36 

Karty ćwiczeń j.p. 36,37 

Karty matem.s.38,39 

 

 

 

 

Podręcznik s.37 

Karty pracy j.p.s.38,39 

Karty matem. S.40,41 

 

Uczniowie 

wykonują zadania 

samodzielnie 

zgodnie z 

instrukcją 

nauczyciela. 

Korespondencja poprzez 

Librus i pocztę 

elektroniczną z 

rodzicami uczniów. 

Przesyłanie do 

nauczyciela zdjęć 

wybranych prac dzieci 

(przez rodziców 

uczniów) na skrzynkę 

email. Przechowywanie 

prac do sprawdzenia 

przez nauczyciela po 

powrocie do szkoły. 



roślin.  Rozpoznawanie i podawanie nazw roślin 
doniczkowych. Warunki potrzebne roślinie do 
prawidłowego wzrostu. Odszyfrowywanie nazw 
roślin według podanego kodu. Układanie obrazka z 
puzzli. Utrwalanie liczb w zakresie 20 w aspekcie 
porządkowym. Uzupełnianie ciągów 
matematycznych rosnąco i malejąco. 
Tajemnice ćmy 
Rozwiązywanie zagadek o ćmie i rebusu 
fonemowego. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na 
różnych poziomach. Wyszukiwanie wyrazów z 
literami ć, ci. Ćwiczenie grafomotoryczne. Czytanie 
ze zrozumieniem, wykreślanie niepotrzebnych 
wyrazów w zdaniu. Nauka pisania liter ć, Ć na 
podstawie wyrazu ćma. Wykonanie pracy 
plastycznej świecą, farbami lub tuszem kreślarskim 
– Życie ćmy nocą. 
Przeliczanie i rozwiązywanie zadań tekstowych na 
dodawanie i odejmowanie w zakresie 20. 
Rozwiązywanie zadań z treścią na dodawanie i 
odejmowanie w zakresie 20. Graficzne 
przedstawienie działań na dodawanie w zakresie 20. 
Ćwiczenia usprawniające spostrzegawczość i 
logiczne myślenie.  
Szanujmy wodę         ( ew. dwa dni) 
Wysłuchanie ze zrozumieniem tekstu Kropla wody.  
Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych 
poziomach. Ćwiczenia grafomotoryczne. Odczytanie 
i zapisanie zdania z plątaninki sylabowej. 
Przeliczanie liter w wyrazach. 
Nauka pisania ci, Ci na podstawie wyrazów ciasto, 
Maciek. Podpisywanie obrazków wyrazami z ramki. 
Wskazywanie na ilustracjach zachowań 

przedstawiających oszczędne używanie wody.  
Kolorowanie wiatraczków według opisu. 
Przeliczanie liczby wiatraczków. Utrwalenie 
rozumienia pojęć: najwięcej, najmniej.  
Rozwiązywanie zadań z treścią. 
 
Śpiąca królewna 

 

 

 

 

 

Podręcznik s.38,39 

Karty pracy j.p. s.40,41, 

Karty pracy matem.s.42,43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podręcznik s.41,41 

Karty pracy j.p.s.42,43 

Karty matem.s. 44,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podręcznik s.42,43 

Karty pracy j.p.s.44,45 

 

 

 

 

 



Słuchanie  baśni Śpiąca królewna. Układanie 
historyjki obrazkowej. Układanie i zapisywanie 
pytań do podanego zdania. Kolorowanie rysunku 
zgodnie z podanym kodem. Czytanie ze 
zrozumieniem wyrazów i łączenie ich z odpowiednią 
ilustracją. 
Ćwiczenia w pisaniu wyrazów ze spółgłoskami 
miękkimi. Uzupełnianie luk w wyrazach 
spółgłoskami miękkimi. Wykonanie pracy 
technicznej – mobil z kroplami deszczu. 
Dla każdego coś ciekawego 
Strach ma wielkie oczy 
Układanie, zapisywanie i wyjaśnianie znaczenia 
przysłowia ułożonego z rozsypanki wyrazowej. 
Wysłuchanie tekstu Strach ma wielkie oczy z cyklu 
„Listy od Hani i Henia”. Nazywanie emocji osób 
przedstawionych na zdjęciach. Wypowiedzi U. na 
temat: „Co mogło się wydarzyć i co mogą czuć 
osoby przedstawione na ilustracjach”. Wykonanie 
pracy plastycznej techniką kolażu – Oswajamy 
Strachy. Podawanie nazw dni tygodnia. Obliczenia 
kalendarzowe w obrębie tygodnia. Utrwalenie 
pojęcia Tydzień. Uzupełnianie dat na kartkach 
kalendarza 
Prima aprilis          (ew. dwa dni) 
Wysłuchanie wiersza Prima aprilis. Słuchanie ze 
zrozumieniem tekstu. Wprowadzenie liter ż, Ż na 
podstawie wyrazów żaba, Żaneta.  Analiza i synteza 
słuchowa wyrazów z głoską ż. Ćwiczenia w czytaniu. 
Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do 
pisania liter ż, Ż.  Czytanie ze zrozumieniem. 
Zaznaczanie kolorem pól z poprawnymi 
odpowiedziami.  Odczytanie hasła. Nauka pisania 
liter ż, Ż na podstawie wyrazów żaba, Żaneta. 
Podawanie nazw obrazków. Uzupełnianie wyrazów 
literami. Dodawanie w zakresie 20 bez 
przekroczenia progu dziesiątkowego. Zaznaczanie 
par liczb, których suma wynosi 10. Doskonalenie 
rachunku pamięciowego. Zaznaczanie 
odpowiednich liczb i zapisywanie działania sumy w 
zakresie 20. 

 

 

 

Podręcznik s. 44,45 

Karty pracy j.p.s.46,47 

Karta matem.s. 46,47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podręcznik s.46,47,48,49 

Karty pracy j.p.s. 48,49 

Karty matem. S. 

50,51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podręcznik s.50,51 

Karty pracy j..p.s. 50,51 

Karty matem. S.52,53 

 

 

 

Podręcznik s.52,53 

Karty pracy j.p.s. 52,53 

Karty matem.s.54,55 

 



Strażacy w akcji 
Wysłuchanie lektury Czesława Janczarskiego Jak 
Wojtek został strażakiem. Wypowiedzi na temat 
wysłuchanej lektury. Ćwiczenia w kształtnym 
pisaniu. Pisanie wyrazów i zdania. Odczytywanie i 
zapisywanie nazw służb ratunkowych oraz ich 
numerów telefonów.  Rozwiązywanie zadań 
tekstowych o różnej budowie. Numery alarmowe. 
Wiosenne porządki           (ew.  dwa dni) 
Rozmowa na temat ilustracji i wysłuchanego tekstu. 
Analiza i synteza wyrazów z rz. Wyszukiwanie w 
tekście wyrazów, w których występuje rz.  
Wypowiedzi na temat ilustracji. Podawanie nazw 
obrazków zamieszczonych wokół dużej ilustracji. 
Praktyczne stosowanie wyrazów z rz w opowiadaniu 
twórczym. Ćwiczenie grafomotoryczne 
przygotowujące do pisania dwuznaku rz. 
Odszukiwanie i kolorowanie wyrazów z rz. Nauka 
pisania rz, Rz na podstawie wyrazów rzeka, Jerzy. 
Przeliczanie głosek i liter w nazwach obrazków i 
wpisywanie ich liczby. Naklejanie wyrazów z 
nazwami ilustracji we właściwych miejscach. 
Rozwiązywanie zadań tekstowych na dodawanie i 
odejmowanie liczb w zakresie 20. Doskonalenie 
rachunku pamięciowego – dodawanie w zakresie 
20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. angielski Unit 6. Powtórzenie słówek z działu. Przygotowanie 

do sprawdzianu z Unitu 5. Przeprowadzenie 

sprawdzianu.   
Unit 7 – wprowadzenie nowych słówek oraz 

konstrukcji there’s a... 

Podr. Str. 52-57 

 

 
Podr. Str. 60-61 

 

Dokładny opis zadania 

do wykonania w 

dzienniku 
elektronicznym z 

dołączonymi 

nagraniami do tekstów. 

Linki do filmów 

powiązanych z 

tematem. 

Dzieci uzupełniają na bieżąco 

ćwiczenia. Rodzice-opiekunowie 

przesyłają zdjęcia, skany prac 
drogą elektroniczną. Stały kontakt 

z rodzicami-opiekunami poprzez 

dziennik elektroniczny 

 

Religia/etyka      
 

 

 



I E 
Przedmioty Zakres treści  

(ogólnie z rozkładu materiału) 

Zadania do realizacji Sposób realizacji Sposób monitorowania 

lub weryfikacji wiedzy i 

umiejętności 

 
 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

Małe i duże zwierzęta 

Wysłuchanie wiersza Wandy Chotomskiej Zagadki.  
Wypowiedzi na temat zwierząt żyjących na wsi oraz 

ich potomstwa. Zwierzęta żyjące na wsi i ich młode. 
Określanie miejsca wybranych obiektów w rzędzie – 

numerowanie. Liczba porządkowa, przeliczanie do 

20. 
 

Niespodzianki wiosny 

Odczytywanie i zapisywanie hasła.  
Wypowiedzi U. na temat wiosennej łąki na 

podstawie ilustracji i czytanego przez N. fragmentu 

wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej Wiosna. 

Rozpoznawanie i podawanie nazw roślin będących 

zwiastunami wiosny. Poznawanie świata za pomocą 

zmysłów. 
Zadania tekstowe o różnej budowie.  
Rozwiązywanie zadań tekstowych – dodawanie i 

odejmowanie w zakresie 20. Miara długości – 

centymetr. 
 

Ptaki wracają 

Wysłuchanie wiersza Joanny Kulmowej Kulki i 

szkiełka. Wielozdaniowe wypowiedzi na temat 

sposobów powitania wiosny przez ptaki. Nazwy 

ptaków występujących w wierszu. Układanie i 

zapisywanie zdań. Ptaki wracające wiosną z ciepłych 

krajów do Polski. Park, las w najbliższej okolicy. 
 

Bezcenna woda 

Po co komu woda?  

Rozwiązywanie zagadek. Rozmowa na temat 

wysłuchanego tekstu Błękitna planeta. Ćwiczenia w 

czytaniu. Roli wody w życiu ludzi, zwierząt i roślin. 

 
Podręcznik s. 27 
Ćwiczenie Język Polski s. 28, 29 
ZESZYT Matematyka - ZADANIA 
 

 
 
 
Podręcznik s. 30, 31  
Ćwiczenie Język Polski s. 32, 33  
Ćwiczenie Matematyka s. 36, 37, 
38, 39 
Praca plastyczna 
 
 
 
 
 
 
 
Podręcznik s. 32, 33  
Ćwiczenie Język Polski s. 34, 35 
Praca - Paint  
 
 
 
 
 
Podręcznik s. 34, 35, 36  
Ćwiczenie Język Polski s. 36, 37 
Podręcznik s. 101, 102  
Ćwiczenie Matematyka s. 36, 37, 
38, 39 
 
 
 
Podręcznik s. 37  

Uczniowie wykonują 
zadania samodzielnie 
zgodnie z przesłaną 
instrukcją. 

Opiekunowie lub sami uczniowie 
wykonują zdjęcia lub skany i 
wysyłają nauczycielowi na 
skrzynkę mailową. 
Korespondencja poprzez Librusa 
oraz komunikator. 
Po powrocie do szkoły obejrzenie 
i sprawdzenie prac. 

 



Zadania tekstowe o różnej budowie. Dodawanie i 

odejmowanie typu 10 + 4, 16 – 4; zapisywanie 

działań przedstawionych na ilustracji. 
 

Rośliny w naszej klasie 

Rozmowa na temat pielęgnacji, rodzajów roślin 

doniczkowych i warunków potrzebnych do rozwoju 

roślin.  Rozpoznawanie i podawanie nazw roślin 

doniczkowych. Warunki potrzebne roślinie do 

prawidłowego wzrostu. Odszyfrowywanie nazw 

roślin według podanego kodu. Układanie obrazka z 

puzzli. Utrwalanie liczb w zakresie 20 w aspekcie 

porządkowym. Uzupełnianie ciągów 

matematycznych rosnąco i malejąco. 
 

Tajemnice ćmy 

Rozwiązywanie zagadek o ćmie i rebusu 

fonemowego. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na 

różnych poziomach. Wyszukiwanie wyrazów z 

literami ć, ci. Ćwiczenie grafomotoryczne. Czytanie 

ze zrozumieniem, wykreślanie niepotrzebnych 

wyrazów w zdaniu. Nauka pisania liter ć, Ć na 

podstawie wyrazu ćma. Wykonanie pracy 

plastycznej świecą, farbami lub tuszem kreślarskim 

– Życie ćmy nocą. 
Przeliczanie i rozwiązywanie zadań tekstowych na 

dodawanie i odejmowanie w zakresie 20. 

Rozwiązywanie zadań z treścią na dodawanie i 

odejmowanie w zakresie 20. Graficzne 

przedstawienie działań na dodawanie w zakresie 20. 

Ćwiczenia usprawniające spostrzegawczość i 

logiczne myślenie.  
 

Szanujmy wodę         ( ew. dwa dni) 
Wysłuchanie ze zrozumieniem tekstu Kropla wody.  
Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych 

poziomach. Ćwiczenia grafomotoryczne. Odczytanie 

Ćwiczenie Język Polski s. 38, 39, 91, 
98 
Podręcznik s. 101, 102  
Ćwiczenie Matematyka s. 36, 37, 
40, 41 
 
 
 
 
Podręcznik s. 38, 39  
Ćwiczenie Język Polski s. 40, 41 
Podręcznik s. 101, 102  
Ćwiczenie Matematyka. s. 36, 37, 
42, 43, 82 
ZESZYT Język Polski - ć,Ć 
Praca plastyczna (dla chętnych) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podręcznik s. 40, 41, 89  
Ćwiczenie Język Polski s. 42, 43, 89, 
92, 98, 99 
Podręcznik s. 101, 102  
Ćwiczenie Matematyka s. 36, 37, 
44, 45, 83 
ZESZYT Język polski – ci, Ci 
 
 
 
 
 
 
 
Podręcznik s. 42, 43  



i zapisanie zdania z plątaninki sylabowej. 

Przeliczanie liter w wyrazach. 
Nauka pisania ci, Ci na podstawie wyrazów ciasto, 

Maciek. Podpisywanie obrazków wyrazami z ramki. 

Wskazywanie na ilustracjach zachowań 

przedstawiających oszczędne używanie wody.  
Kolorowanie wiatraczków według opisu. 

Przeliczanie liczby wiatraczków. Utrwalenie 

rozumienia pojęć: najwięcej, najmniej.  

Rozwiązywanie zadań z treścią. 
  
Śpiąca królewna 

Słuchanie baśni i Śpiąca królewna. Układanie 

historyjki obrazkowej. Układanie i zapisywanie 

pytań do podanego zdania. Kolorowanie rysunku 

zgodnie z podanym kodem. Czytanie ze 

zrozumieniem wyrazów i łączenie ich z odpowiednią 

ilustracją. 
Ćwiczenia w pisaniu wyrazów ze spółgłoskami 

miękkimi. Uzupełnianie luk w wyrazach 

spółgłoskami miękkimi. Wykonanie pracy 

technicznej – mobil z kroplami deszczu. 
 

Dla każdego coś ciekawego 

Strach ma wielkie oczy 

Układanie, zapisywanie i wyjaśnianie znaczenia 

przysłowia ułożonego z rozsypanki wyrazowej. 

Wysłuchanie tekstu Strach ma wielkie oczy z cyklu 

„Listy od Hani i Henia”. Nazywanie emocji osób 

przedstawionych na zdjęciach. Wypowiedzi U. na 

temat: „Co mogło się wydarzyć i co mogą czuć 

osoby przedstawione na ilustracjach”. Wykonanie 

pracy plastycznej techniką kolażu – Oswajamy 

Strachy. Podawanie nazw dni tygodnia. Obliczenia 

kalendarzowe w obrębie tygodnia. Utrwalenie 

pojęcia Tydzień. Uzupełnianie dat na kartkach 

kalendarza 
 

Ćwiczenie Język Polski s. 44, 45,46, 
96, 103 
ZESZYT Matematyka - ZADANIA 
Praca techniczna (dla chętnych) 
 
 
 
 
 
 
Podręcznik s. 44, 45 
Ćwiczenie Język Polski. s. 47 
Podręcznik s. 100 
Praca plastyczna  
Zadania dla Asów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(dla chętnych) 
Podręcznik s. 76-81  
Ćwiczenie Język Polski s. 74-80  
Ćwiczenie Matematyka s. 74-77 
 
 
 
 
 

 



Świąteczny stół. Śmigus- -dyngus  

Słuchanie ze zrozumieniem czytanego przez N. 

tekstu. Wypowiedzi U. na temat wysłuchanego 

tekstu oraz potraw przygotowywanych w ich 

domach na święta. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na 

różnych poziomach. Odczytywanie szyfru i 

zapisywanie nazw potraw wielkanocnych. Ćwiczenia 

doskonalące spostrzegawczość. Łączenie liniami 

pasujących do siebie elementów. Układanie 

wyrazów z sylab i zapisywanie ich w liniaturze. 

Wypowiedzi U. na temat tradycji lanego 

poniedziałku na podstawie wiersza Władysława 

Broniewskiego Śmigus i ilustracji. Odczytywanie 

hasła z plątaninki sylabowej i zapisywanie go w 

liniaturze. 

 

J. angielski Unit 6. Powtórzenie słówek z działu. Powtórzenie i 

przeprowadzenie sprawdzianu z Unitu 5 

Unit 7 – wprowadzenie nowych słówek oraz 

konstrukcji there’s a... 

Podr. Str. 52-57 

 

 

Podr. Str. 60-61 

 

Dokładny opis zadania 

do wykonania w 

dzienniku 

elektronicznym z 
dołączonymi 

nagraniami do tekstów. 

Linki do filmów 
powiązanych z 

tematem. 

Dzieci uzupełniają na bieżąco 

ćwiczenia. Rodzice-opiekunowie 

przesyłają zdjęcia, skany prac 

drogą elektroniczną. Stały kontakt 
z rodzicami-opiekunami poprzez 

dziennik elektroniczny 

 

Religia/etyka      
 

 

 

 

 

 

 



II A  Przedmioty Zakres treści  

(ogólnie z rozkładu materiału) 

Zadania do realizacji Sposób realizacji Sposób monitorowania 

lub weryfikacji wiedzy i 

umiejętności 

 
 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

Calineczka  
  

Uzupełnianie metryczki lektury. 

Porządkowanie obrazków zgodnie z 

kolejnością wydarzeń w baśni oraz 

wpisywanie ich tytułów. Dobieranie i 

zapisywanie cech opisujących 

Calineczkę i kreta. Napisanie, jakie 

zwierzęta spotkała na swojej drodze 

Calineczka. Czytanie ze zrozumieniem 

i wyszukiwanie w tekście 

czasowników, rzeczowników i 

przymiotników. Pisanie wyrazów 

zakończonych zmiękczeniami -ść, -ści. 

Stopniowanie przymiotników. 

Zapisywanie nazw ptaków, które 

przylatują wiosną do Polski. 

Zapisywanie nazw wiosennych 

kwiatów.   
  

Czytanie prostych planów.  
  

Określanie, co jest dobre, a co złe w 

otaczającym świecie i w świecie 

poznanych tekstów.  
  

Jak powstaje dom?  
  

 

Podrecznik str.46,47. 

-Karty ćwiczeń 

s.50,51,52,53  

 

-Rozwiązanie zadań 

tekstowych w zeszycie do 

matematyki.  karty mat. 

Str42,43, 70,71. 

-Kalendarz pogody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Podręcznik s.48,49   

-Karty ćwiczeń s.54,55,-

Karty matematyczne 

s.42,43,44,45. 

Uczniowie 

wykonują zadania 

samodzielnie 

zgodnie z 

przesłaną przez 

nauczyciela 

instrukcją. 

 

Dzieci lub opiekunowie 

przesyłają zdjęcia, lub 

skany wybranych prac na 

emaila, bądź telefon.  
  

Po powrocie do szkoły 

omówienie i sprawdzenie 

prac. 

 



Doskonalenie umiejętności mnożenia i 

dzielenia w zakresie 100. 

Rozwiązywanie zadań tekstowych na 

mnożenie i dzielenie.  

Wypowiedzi U. na temat kolejnych 

etapów powstawania domów na 

podstawie ilustracji i własnych 

spostrzeżeń. Porządkowanie i 

zapisywanie kolejnych etapów 

powstawania domu. Uzupełnianie 

zdania na temat swojego pokoju. 

Czytanie ze zrozumieniem. 

Umieszczanie przedmiotów na 

ilustracji zgodnie z przeczytaną 

instrukcją.  
  

Wykonanie pracy plastycznej Mój 

wymarzony dom.  

 

 

Kto buduje dom?  
  

Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

Mnożenie i dzielenie w zakresie 100.   

Wyjaśnianie, na czym polega praca 

osób, dzięki którym powstaje dom, na 

podstawie tekstu i ilustracji. 

Odczytywanie nazw maszyn 

pracujących na budowie. Zamiana 

liczby pojedynczej rzeczowników na 

liczbę mnogą. Piszemy poprawnie: 

utrwalenie pisowni nazw zawodów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Podręcznik s.50,51;  

-Karty ćwiczeń s.56,57,58; 

-Karty matematyczne 

s.46,47; 73 

-A-Z s.33,34;  

-Praca plastyczna “Mój 

wymarzony dom”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



zakończonych na -arz. Uzupełnianie 

zdań nazwami zawodów zakończonymi 

na -arz. Utrwalenie pisowni wielkiej 

litery na początku zdania. Łączenie 

rzeczowników z pasującymi do nich 

czasownikami. Zapisywanie 

czasowników w czasie przyszłym.   

 Rozpoznawanie znaków i symboli 

informujących o różnych rodzajach 

niebezpieczeństw.  

 Wskazywanie obowiązków różnych 

grup zawodowych.  
  

Klasowy projekt   
  

Rozwiązywanie zadań tekstowych na 

mnożenie i dzielenie. Doskonalenie 

rachunku pamięciowego. Mnożenie w 

zakresie 100. Podawanie 

wielokrotności liczby 8.  
  

Ćwiczenia w kształtnym pisaniu. 

Uzupełnianie tabeli poznanymi 

częściami mowy: rzeczownikami, 

czasownikami, przymiotnikami. 

Zamienianie rzeczowników na 

czasowniki lub czasowników na 

rzeczowniki.  

 

 Architekci wśród zwierząt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Podręcznik s.52,53;  

-Karty ćwiczeń s.59,60; 

93, 94 

-Karty matematyczne 

s.48,49, 74;  

-Rozwiązanie zadań 

tekstowych w zeszycie do 

matematyki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Podręcznik 54, 55str. 
Karty pol. 62, 63, 96. 

Karty matem.  50, 51. 



Wypowiedzi na temat zwierzęcych 

architektów i ich budowli na podst 

czyt. “Niezwykli architekci”, ćwicz w 

czytaniu tekstow , ustne ukladanie 

twórczego opowiadania, 

dopasowywanie podpisów do 

obrazkow, cechy kwadratu, rysowanie i 

mierzenie długości bolów. 

Wielki architekt  
  

Zawód architekta. Poznanie postaci 

słynnego architekta Antonia Gaudiego. 

Wykreślanie liter ż, ó z ciągu liter. 

Odczytywanie cech 

charakterystycznych dla zawodu 

architekta i uzupełnianie nimi zdania. 

Stopniowanie przymiotników. 

Zapoznanie z formą wypowiedzi - 

opisem.  Redagowanie opisu budynku 

ukierunkowane pytaniami.  
  

Poznanie cech charakterystycznych 

zawodu architekta.  
  

Opisywanie znaczenia i osiągnięć 

minionych epok w życiu człowieka.  
  

Wielkanocny czas  
  

Powtórzenie wiadomości o kilogramie i 

dekagramie. Rozwiązywanie zadań 

związanych z masą. Rozwiązywanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Podręcznik s.56,57,58,59;  

-Karty ćwiczeń s.66,67;  

-Asy s.39,50. 

Karty mat. 72,73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Podręcznik s.74,75,76,77;  

-Karty ćwiczeń s.80; 95,96 

-Karty matematyczne 

s.60,61. 

 



krzyżówki matematycznej. 

Rozwiązywanie zadania rozwijającego 

logiczne myślenie.  
  

Wyszukiwanie i zapisywanie wyrazów 

związanych z Wielkanocą. 

Uzupełnianie zdania. Wprowadzenie 

wypowiedzi pisemnej - życzenia. 

Stosowanie zasad pisowni w zwrotach 

grzecznościowych.  
  

Wielkanocne zabawy (2 dni)  
  

Mnożenie i dzielenie w zakresie 100. 

Rozwiązywanie zadań tekstowych na 

dzielenie i mnożenie. Rozwiązywanie 

zadania tekstowego - obliczanie masy 

produktów. Wskazywanie kwadratów. 

Rozpoznawanie linii prostych, 

krzywych i łamanych na planie.  

 Odczytywanie życzeń z pisanek. 

Samodzielne układanie i zapisywanie 

życzeń z okazji Wielkanocy. 

Dopisywanie określeń świątecznego 

mazurka. Pisanie, kiedy obchodzi się 

śmigus-dyngus i na czym on polega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Podręcznik s.78;79   

-Karty ćwiczeń s.82,83;  

-Karty matematyczne 

s.64,65; 72 

 

 

-Praca plastyczne – Kartka 

Wielkanocna. 

 

J. angielski Unit 6 – utrwalenie czasownika have got w zwrocie- 

I've got a.... Wprowadzenie zwrotu He/she’s got a.. 

Unitv 7- wprowadzenie, poznanie słówek 

Podr. Str 50-52 

 

 

Podr. Str. 52-5 
 

 

Podr. Str.58 

Dokładny opis zadania 

do wykonania w 

dzienniku 

elektronicznym z 
dołączonymi 

załącznikami z 

nagraniami do tekstów. 

Dzieci uzupełniają na bieżąco 

ćwiczenia. Rodzice-opiekunowie 

przesyłają zdjęcia, skany prac 

drogą elektroniczną. Stały kontakt 
z rodzicami-opiekunami poprzez 

dziennik elektroniczny  

 



Linki do filmów 

powiązanych z 

tematem. 

 

Religia/etyka  Najważniejszy Tydzień w roku. Analiza tekstu. 

Zapoznanie z wydarzeniami Wielkiego tygodnia 

(Niedziela Palmowa – Wielki Czwartek, Piątek i 
Sobota). Kolorowanie rysunków, układanie 

rozsypanki wyrazowej, quiz. Filmik biblijny. 

Sakramenty uzdrowienia. Analiza tekstu z 

podręcznika. Przypomnienie przypowieści o dobrym 
Samarytaninie w formie piosenki. Wyklejanki, 

tworzenie nowych słów od słowa SAMARYTANIN, 

“fałszywa historia” - praca z tekstem biblijnym. 

Jezus Zmartwychwstał. Alleluja. 
Analiza tekstu z podręcznika oraz wydarzeń 

biblijnych. Wskazywanie, że święta 

Zmartwychwstania to najważniejsza uroczystość i 

każda niedziela jest jej pamiątką. Naklejanie 
brakujących elementów, kolorowanie ilustracji.  

Podr. S. 32-35 

 

 
 

 

Podr. S.50-51 

 
 

 

 

Podr. S.36-37 

Uczniowie wykonują 

ćwiczenia samodzielnie 

zgodnie ze 
wskazówkami 

nauczyciela. 

 

Dzieci lub opiekunowie 

przesyłają zdjęcia, lub skany 

wybranych prac drogą wcześniej 
ustaloną z nauczycielem – librus, 

email, telefon.  

  

Po powrocie do szkoły 
omówienie i sprawdzenie prac. 

 

 

 

 

 

II B  Przedmioty Zakres treści  

(ogólnie z rozkładu materiału) 

Zadania do realizacji Sposób realizacji Sposób monitorowania 

lub weryfikacji wiedzy i 

umiejętności 

 
 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

Wędrówki ptaków  
  

Rozwiązywanie różnych zadań 

tekstowych. Odczytywanie i 

zapisywanie wskazań termometru. W 

jaki sposób ptaki wracają z ciepłych 

krajów? Opisywanie zjawiska, które 

wykorzystują bociany w swoich 

-Podręcznik s.43 (pytanie 

2 ustnie), s.44,45 

(wszystkie pytania ustnie);  

-Karty ćwiczeń s.48,49,94; 

-Karty matematyczne 

s.40,41,68,69.  
  
   

Uczniowie 

wykonują zadania 

samodzielnie 

zgodnie z 

przesłaną przez 

nauczyciela 

instrukcją. 

Dzieci, lub opiekunowie 

przesyłają zdjęcia, lub 

skany wybranych prac na 

emaila, bądź telefon.  
  

Po powrocie do szkoły 

omówienie i sprawdzenie 

prac. 



długich podróżach. Wyjaśnianie 

znanych powiedzeń związanych z 

ptakami. Redagowanie i zapisywanie 

zdań opisujących bociana z 

wykorzystaniem zgromadzonego 

słownictwa. Rozpoznawanie i 

nazywanie ptaków przylatujących do 

Polski na wiosnę. Odczytywanie 

podstawowych znaków 

kartograficznych na mapach. 

Wskazywanie miejsc gniazdowania 

bocianów.  

  

Jak powstaje dom?  
  

Doskonalenie umiejętności mnożenia i 

dzielenia w zakresie 100. 

Rozwiązywanie zadań tekstowych na 

mnożenie i dzielenie.  

Wypowiedzi U. na temat kolejnych 

etapów powstawania domów na 

podstawie ilustracji i własnych 

spostrzeżeń. Porządkowanie i 

zapisywanie kolejnych etapów 

powstawania domu. Uzupełnianie 

zdania na temat swojego pokoju. 

Czytanie ze zrozumieniem. 

Umieszczanie przedmiotów na 

ilustracji zgodnie z przeczytaną 

instrukcją.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Podręcznik s.48,49 

(pytanie 1 ustnie), s.113 

(zadanie 1,2,5 w zeszycie; 

pozostałe zadania ustnie);  

-Karty ćwiczeń 

s.54,55,104,105;  

-Karty matematyczne 

s.42,43,44,45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wykonanie pracy plastycznej Mój 

wymarzony dom.  
  

Calineczka  
  

Uzupełnianie metryczki lektury. 

Porządkowanie obrazków zgodnie z 

kolejnością wydarzeń w baśni oraz 

wpisywanie ich tytułów. Dobieranie i 

zapisywanie cech opisujących 

Calineczkę i kreta. Napisanie, jakie 

zwierzęta spotkała na swojej drodze 

Calineczka. Czytanie ze zrozumieniem 

i wyszukiwanie w tekście 

czasowników, rzeczowników i 

przymiotników. Pisanie wyrazów 

zakończonych zmiękczeniami -ść, -ści. 

Stopniowanie przymiotników. 

Zapisywanie nazw ptaków, które 

przylatują wiosną do Polski. 

Zapisywanie nazw wiosennych 

kwiatów.   
  

Czytanie prostych planów.  
  

Określanie, co jest dobre, a co złe w 

otaczającym świecie i w świecie 

poznanych tekstów.  
  

Kto buduje dom? (2 dni)  
  

-Karty ćwiczeń 

s.50,51,52,53  

-Odpowiedź na pytania 

dotyczące przeczytanej 

lektury w zeszycie do 

języka polskiego.  

-Rozwiązanie zadań 

tekstowych w zeszycie do 

matematyki.  

-Kalendarz pogody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Podręcznik s.50,51;  

-Karty ćwiczeń s.56,57,58; 

-Karty matematyczne 

s.46,47; 73 

-A-Z s.33,34;  

-Praca plastyczna “Mój 

wymarzony dom”. 



Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

Mnożenie i dzielenie w zakresie 100.   
  

Wyjaśnianie, na czym polega praca 

osób, dzięki którym powstaje dom, na 

podstawie tekstu i ilustracji. 

Odczytywanie nazw maszyn 

pracujących na budowie. Zamiana 

liczby pojedynczej rzeczowników na 

liczbę mnogą. Piszemy poprawnie: 

utrwalenie pisowni nazw zawodów 

zakończonych na -arz. Uzupełnianie 

zdań nazwami zawodów zakończonymi 

na -arz. Utrwalenie pisowni wielkiej 

litery na początku zdania. Łączenie 

rzeczowników z pasującymi do nich 

czasownikami. Zapisywanie 

czasowników w czasie przyszłym.   
  

Rozpoznawanie znaków i symboli 

informujących o różnych rodzajach 

niebezpieczeństw.  
  

Wskazywanie obowiązków różnych 

grup zawodowych.  
  

Klasowy projekt (2 dni)  
  

Rozwiązywanie zadań tekstowych na 

mnożenie i dzielenie. Doskonalenie 

rachunku pamięciowego. Mnożenie w 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Podręcznik s.52,53;  

-Karty ćwiczeń s.59,60; 

93, 94 

-Karty matematyczne 

s.48,49, 74;  

-Rozwiązanie zadań 

tekstowych w zeszycie do 

matematyki.  

 
 

 



zakresie 100. Podawanie 

wielokrotności liczby 8.  
  

Ćwiczenia w kształtnym pisaniu. 

Uzupełnianie tabeli poznanymi 

częściami mowy: rzeczownikami, 

czasownikami, przymiotnikami. 

Zamienianie rzeczowników na 

czasowniki lub czasowników na 

rzeczowniki.  

 

 

Architekci wśród zwierząt.  
  

Wypowiedzi na temat zwierzęcych 

architektów i ich budowli na podst 

czyt. “Niezwykli architekci”, ćwicz w 

czytaniu tekstow , ustne ukladanie 

twórczego opowiadania, 

dopasowywanie podpisów do 

obrazkow, cechy kwadratu, rysowanie i 

mierzenie długości bolów. 

 
  

Wielki architekt  
  

Zawód architekta. Poznanie postaci 

słynnego architekta Antonia Gaudiego. 

Wykreślanie liter ż, ó z ciągu liter. 

Odczytywanie cech 

charakterystycznych dla zawodu 

architekta i uzupełnianie nimi zdania. 

 

 

 

 

 

 

 

-Podręcznik s. 54,55 

-Karty ćwiczeń 

s.62,63,64,65 

-Karty matematyczne s. 

50,51 

-Zadania do rozwiązania w 

zeszycie do matematyki 

-W zeszycie do j.polskiego 

zadanie 1 i 4 ze s.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Podręcznik s.56,57,58,59;  

-Karty ćwiczeń s.66,67;  

-Asy s.39,50. 

 

 



Stopniowanie przymiotników. 

Zapoznanie z formą wypowiedzi - 

opisem.  Redagowanie opisu budynku 

ukierunkowane pytaniami.  
  

Poznanie cech charakterystycznych 

zawodu architekta.  
  

Opisywanie znaczenia i osiągnięć 

minionych epok w życiu człowieka.  
  

Wielkanocny czas  
  

Powtórzenie wiadomości o kilogramie i 

dekagramie. Rozwiązywanie zadań 

związanych z masą. Rozwiązywanie 

krzyżówki matematycznej. 

Rozwiązywanie zadania rozwijającego 

logiczne myślenie.  
  

Wyszukiwanie i zapisywanie wyrazów 

związanych z Wielkanocą. 

Uzupełnianie zdania. Wprowadzenie 

wypowiedzi pisemnej - życzenia. 

Stosowanie zasad pisowni w zwrotach 

grzecznościowych.  
  

Wielkanocne zabawy   
  

Mnożenie i dzielenie w zakresie 100. 

Rozwiązywanie zadań tekstowych na 

dzielenie i mnożenie. Rozwiązywanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Podręcznik s.74,75,76,77;  

-Karty ćwiczeń s.80; 95,96 

-Karty matematyczne 

s.60,61. 

 

 

 

 

 

-Podręcznik s.78;79   

-Karty ćwiczeń s.82,83;  

-Karty matematyczne 

s.64,65; 72 

-A-Z s.3,4,5;  

-Asy s.52,53. 

-Praca plastyczne – Kartka 

Wielkanocna. 



zadania tekstowego - obliczanie masy 

produktów. Wskazywanie kwadratów. 

Rozpoznawanie linii prostych, 

krzywych i łamanych na planie.  

 Odczytywanie życzeń z pisanek. 

Samodzielne układanie i zapisywanie 

życzeń z okazji Wielkanocy. 

Dopisywanie określeń świątecznego 

mazurka. Pisanie, kiedy obchodzi się 

śmigus-dyngus i na czym on polega. 

 

J. angielski Unit 6 – utrwalenie czasownika have got w zwrocie- 

I've got a.... Wprowadzenie zwrotu He/she’s got a... 
Unitv 7- wprowadzenie, poznanie słówek 

 

Podr. S. 32-35 

 
 

Podr. S.50-51 

 

 
Podr. S.36-37 

Dokładny opis zadania 

do wykonania w 
dzienniku 

elektronicznym z 

dołączonymi 

nagraniami do tekstów. 
Linki do filmów 

powiązanych z tematem 

Dzieci uzupełniają na bieżąco 

ćwiczenia. Rodzice-opiekunowie 
przesyłają zdjęcia, skany prac 

drogą elektroniczną. Stały kontakt 

z rodzicami-opiekunami poprzez 

dziennik elektroniczny 

 

Religia/etyka  Najważniejszy Tydzień w roku. Analiza tekstu. 

Zapoznanie z wydarzeniami Wielkiego tygodnia 

(Niedziela Palmowa – Wielki Czwartek, Piątek i 

Sobota). Kolorowanie rysunków, układanie 
rozsypanki wyrazowej, quiz. Filmik biblijny. 

Sakramenty uzdrowienia. Analiza tekstu z 

podręcznika. Przypomnienie przypowieści o dobrym 

Samarytaninie w formie piosenki. Wyklejanki, 
tworzenie nowych słów od słowa SAMARYTANIN, 

“fałszywa historia” - praca z tekstem biblijnym. 

Jezus Zmartwychwstał. Alleluja. 

Analiza tekstu z podręcznika oraz wydarzeń 

biblijnych. Wskazywanie, że święta 

Zmartwychwstania to najważniejsza uroczystość i 

każda niedziela jest jej pamiątką. Naklejanie 

brakujących elementów, kolorowanie ilustracji. 

 

Podr. S. 32-35 

 

 

 
 

Podr. S.50-51 

 

 
 

 

Podr. S.36-37 

 

Uczniowie wykonują 

ćwiczenia samodzielnie 

zgodnie ze 

wskazówkami 
nauczyciela. 

Dzieci lub opiekunowie 

przesyłają zdjęcia, lub skany 

wybranych prac drogą wcześniej 

ustaloną przez nauczyciela 
(librus, email, telefon).  

  

Po powrocie do szkoły 

omówienie i sprawdzenie prac. 

 

 

 



 

II C  Przedmioty Zakres treści  

(ogólnie z rozkładu materiału) 

Zadania do realizacji Sposób realizacji Sposób monitorowania 

lub weryfikacji wiedzy i 

umiejętności 

 
 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

 

 

Na tropie zabytków 

Swobodne wypowiedzi na temat pamiątek z 

przeszłości na podstawie tekstu, ilustracji w 

podręczniku i własnych doświadczeń U.  
Nazywanie pamiątek z przeszłości i 

wyjaśnianie ich przeznaczenia.  
Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych 

poziomach. 
Zapoznanie z definicją zabytku.  
Ćwiczenia w pisaniu.  
Rozwijanie zdań.  
Ćwiczenia dodatkowe. 
Dawniej i dziś 

Ulica Ciekawych Wyrazów – wyjaśnienie 

znaczenia wyrazu manufaktura.  
Wypowiedzi U. na temat historii łódzkiej 

fabryki na podstawie tekstu i ilustracji.  
Wyszukiwanie informacji na temat starych 

budynków znajdujących się w najbliższej 

okolicy.  
Tworzenie nazw mieszkańców od nazw 

miejscowości.  
Rozwiązywanie krzyżówki.  
Uzupełnianie zdania hasłem z krzyżówki. 
Ćwiczenie w pisaniu z pamięci.  
Dzielenie wyrazu manufaktura na sylaby.  
Układanie wyrazów z tych sylab. 
Piszemy poprawnie  pisownia małej litery w 

nazwach mieszkańców miast. 
Uzupełnianie zdań wyrazami z ramki użytymi 

w odpowiedniej formie gramatycznej.  

 

 

 

-Podręcznik sr. 30-31 -ćw. 

Str.32 i 91,  

-ćw. Mat. 24-25, 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Podręcznik str.32-33 zdania w 

podręczniku ustnie,  

-karty pracy polski 34-35,  

-karty pracy matematyka 26-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie wykonują 

zadania samodzielnie 

zgodnie z przesłaną 

instrukcją  

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Uczniowie przesyłają zdjęcia 

lub skany prac na adres 

mailowy, konsultacje przez 

librusa. Po powrocie do szkoły 

sprawdzenie i  omówienie 

prac. 



Praktyczne stosowanie nazw mieszkańców 

utworzonych od nazw miejscowości.  
Poczytanka Ślady przeszłości. 
Pomniki Przyrody 

Rozmowa na temat pomników przyrody na 

podstawie tekstu Pomniki przyrody i wiersza 

Marcina Brykczyńskiego Bartek.  
Ustalanie lokalizacji pomnika przyrody w 

najbliższej okolicy.  
Wyszukiwanie wyrazów opisujących pomnik 

przyrody – dąb Bartek.  
Układanie i zapisywanie opisu dębu.  
Ćwiczenia doskonalące technikę czytania ze 

zrozumieniem.  
Zaznaczanie poprawnych odpowiedzi. 
Układanie i zapisywanie pytania z rozsypanki 

wyrazowej.  
Zapisywanie odpowiedzi na pytanie w 

zeszycie. 
Co nowego na wiosnę? 

Wypowiedzi U. na temat tego, co dzieje się w 

świecie zwierząt, gdy nadchodzi wiosna – na 

podstawie tekstu Wiosenne nowiny i ilustracji.  
Wyszukiwanie w tekście informacji podanych 

przez N.  
Ćwiczenia doskonalące czytanie tekstów na 

różnych poziomach.  
Łączenie symbolu pogody z jego 

wyjaśnieniem. Uzupełnianie zdań na podstawie 

wysłuchanego tekstu.  
Łączenie liniami sylab tworzących nazwy 

zwierząt.  
Zapisywanie nazw zwierząt, które wiosną 

budzą się z zimowego snu. 
Stopniowanie przymiotników. 
Poczytanka Nareszcie wiosna? 
Co nowego na wiosnę? 

Wiosenne kwiaty 

 

 

 

 

-Podręcznik str.32-33 zadania 

pod tekstem ustnie 

-Ćw. Polski str. 36-37, mat. 28-

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Podręcznik str. 36-37, zadania 

pod tekstem ustnie, karty polski 

str.38-39, karty mat. Str. 32-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Podręcznik str. 38-39  



Rozmowa na temat oznak wiosny i pierwszych 

wiosennych kwiatów na podstawie wiersza 

Barbary Lewandowskiej Wiosna i ilustracji.  
Zapoznanie U. z roślinami chronionymi w 

Polsce.  
Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych 

poziomach.  
Wskazywanie w treści wiersza nazw roślin i 

zapisanie ich w kolejności alfabetycznej. 
Nauka na pamięć wiersza Wiosna. 
Łączenie pasujących do siebie części zdań 

wiersza o wiośnie.  
Zapisanie rymujących się wyrazów. 
Wyszukiwanie i wskazywanie w wierszu 

rzeczowników, czasowników i przymiotników 

i ich zapisywanie.  
Wskazywanie w kalendarzu daty rozpoczęcia 

kalendarzowej wiosny.  
Ćwiczenia w pisaniu dat. 
 

Przechwałki krokusa 

Zapoznanie się z treścią opowiadania Melanii 

Kapelusz Krokus.  Układanie i rozwiązywanie 

Wiosennych zagadek. Ćwiczenia w czytaniu ze 

zrozumieniem. Poprawianie i zapisywanie zdań 

zgodnie z treścią wysłuchanego opowiadania. 

Stopniowanie przymiotników. Tworzenie i 

zapisywanie rodziny wyrazu góra. Lekcje 

programowania. Czytam sam! 

Kolorowanie ilustracji przedstawiającej łąkę w 

górach. 

Praktyczne stosowanie pojęć: wyższa 

temperatura, niższa temperatura. Odczytywanie 

wskazań termometru. 

 

Wędrówki ptaków 

Rozwiązywanie różnych zadań tekstowych. 

Odczytywanie i zapisywanie wskazań 

termometru. W jaki sposób ptaki wracają z 

-Karty pracy polski str.40-41 

Ćw.mat. Str. 34-35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Podr. Str. 40-41 

-Ćw. polski str. 44-45 

-ćw. mat. Str. 36-37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Podręcznik s.43 (pytanie 2 

ustnie), s.44,45 (wszystkie 

pytania ustnie); 

-Karty ćwiczeń s.48,49,94; 



ciepłych krajów? Opisywanie zjawiska, które 

wykorzystują bociany w swoich długich 

podróżach. Wyjaśnianie znanych powiedzeń 

związanych z ptakami. Redagowanie i 

zapisywanie zdań opisujących bociana z 

wykorzystaniem zgromadzonego słownictwa. 

Rozpoznawanie i nazywanie ptaków 

przylatujących do Polski na wiosnę. 

Odczytywanie podstawowych znaków 

kartograficznych na mapach. Wskazywanie 

miejsc gniazdowania bocianów. 

Jak powstaje dom? 

Doskonalenie umiejętności mnożenia i 

dzielenia w zakresie 100. Rozwiązywanie 

zadań tekstowych na mnożenie i dzielenie. 
Wypowiedzi U. na temat kolejnych etapów 

powstawania domów na podstawie ilustracji i 

własnych spostrzeżeń. Porządkowanie i 

zapisywanie kolejnych etapów powstawania 

domu. Uzupełnianie zdania na temat swojego 

pokoju. Czytanie ze zrozumieniem. 

Umieszczanie przedmiotów na ilustracji 

zgodnie z przeczytaną instrukcją. 
Wykonanie pracy plastycznej Mój wymarzony 

dom. 
Calineczka 

Uzupełnianie metryczki lektury. 

Porządkowanie obrazków zgodnie z 

kolejnością wydarzeń w baśni oraz wpisywanie 

ich tytułów. Dobieranie i zapisywanie cech 

opisujących Calineczkę i kreta. Napisanie, 

jakie zwierzęta spotkała na swojej drodze 

Calineczka. Czytanie ze zrozumieniem i 

wyszukiwanie w tekście czasowników, 

rzeczowników i przymiotników. Pisanie 

wyrazów zakończonych zmiękczeniami -ść, -

ści. Stopniowanie przymiotników. Zapisywanie 

nazw ptaków, które przylatują wiosną do 

-Karty matematyczne 

s.40,41,68,69. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Podręcznik s.48,49 (pytanie 1 

ustnie), s.113 (zadanie 1,2,5 w 

zeszycie; pozostałe zadania 

ustnie); 

-Karty ćwiczeń s.54,55,104,105; 

-Karty matematyczne 

s.42,43,44,45. 

 

 

 

 

  

 

 

-Karty ćwiczeń s.50,51,52,53 

 -Odpowiedź na pytania 

dotyczące przeczytanej lektury 

w zeszycie do języka polskiego. 

 -Rozwiązanie zadań 

tekstowych w zeszycie do 

matematyki. 

-Kalendarz pogody. 
 

 

 

 

 

 



Polski. Zapisywanie nazw wiosennych 

kwiatów.  
Czytanie prostych planów. 
Określanie, co jest dobre, a co złe w 

otaczającym świecie i w świecie poznanych 

tekstów. 
Kto buduje dom?  

Rozwiązywanie zadań tekstowych. Mnożenie i 

dzielenie w zakresie 100.  
Wyjaśnianie, na czym polega praca osób, 

dzięki którym powstaje dom, na podstawie 

tekstu i ilustracji. Odczytywanie nazw maszyn 

pracujących na budowie. Zamiana liczby 

pojedynczej rzeczowników na liczbę mnogą. 

Piszemy poprawnie: utrwalenie pisowni nazw 

zawodów zakończonych na -arz. Uzupełnianie 

zdań nazwami zawodów zakończonymi na -arz. 

Utrwalenie pisowni wielkiej litery na początku 

zdania. Łączenie rzeczowników z pasującymi 

do nich czasownikami. Zapisywanie 

czasowników w czasie przyszłym.  
Rozpoznawanie znaków i symboli 

informujących o różnych rodzajach 

niebezpieczeństw. 
Wskazywanie obowiązków różnych grup 

zawodowych. 
Klasowy projekt  

Rozwiązywanie zadań tekstowych na mnożenie 

i dzielenie. Doskonalenie rachunku 

pamięciowego. Mnożenie w zakresie 100. 

Podawanie wielokrotności liczby 8. 
Ćwiczenia w kształtnym pisaniu. Uzupełnianie 

tabeli poznanymi częściami mowy: 

rzeczownikami, czasownikami, 

przymiotnikami. Zamienianie rzeczowników na 

czasowniki lub czasowników na rzeczowniki. 
Wielki architekt 

Zawód architekta. Poznanie postaci słynnego 

architekta Antonia Gaudiego. Wykreślanie liter 

 

 

-Podręcznik s.50,51; 

-Karty ćwiczeń s.56,57,58; 

-Karty matematyczne s.46,47; 

-A-Z s.33,34; 

-Praca plastyczna “Mój 

wymarzony dom”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Podręcznik s.52,53; 

-Karty ćwiczeń s.59,60; 

-Karty matematyczne s.48,49, 

ćw.28,29 s.73; 

 -Rozwiązanie zadań 

tekstowych w zeszycie do 

matematyki. 

 

 

 

 

-Podręcznik s.57,58,59; 

-Karty ćwiczeń s.66,67; 

-Asy s.39,50. 

 

 

 

 



ż, ó z ciągu liter. Odczytywanie cech 

charakterystycznych dla zawodu architekta i 

uzupełnianie nimi zdania. Stopniowanie 

przymiotników. Zapoznanie z formą 

wypowiedzi - opisem.  Redagowanie opisu 

budynku ukierunkowane pytaniami. 
Poznanie cech charakterystycznych zawodu 

architekta. 
Opisywanie znaczenia i osiągnięć minionych 

epok w życiu człowieka. 
Wielkanocny czas 

Powtórzenie wiadomości o kilogramie i 

dekagramie. Rozwiązywanie zadań związanych 

z masą. Rozwiązywanie krzyżówki 

matematycznej. Rozwiązywanie zadania 

rozwijającego logiczne myślenie. 
Wyszukiwanie i zapisywanie wyrazów 

związanych z Wielkanocą. Uzupełnianie 

zdania. Wprowadzenie wypowiedzi pisemnej - 

życzenia. Stosowanie zasad pisowni w 

zwrotach grzecznościowych. 

Wielkanocne zabawy  

Mnożenie i dzielenie w zakresie 100. 

Rozwiązywanie zadań tekstowych na dzielenie 

i mnożenie. Rozwiązywanie zadania 

tekstowego - obliczanie masy produktów. 

Wskazywanie kwadratów. Rozpoznawanie linii 

prostych, krzywych i łamanych na planie. 
Odczytywanie życzeń z pisanek. Samodzielne 

układanie i zapisywanie życzeń z okazji 

Wielkanocy. Dopisywanie określeń 

świątecznego mazurka. Pisanie, kiedy obchodzi 

się śmigus-dyngus i na czym on polega. 
 

 

 

 

 

 

 

-Podręcznik s.74,75,76,77; 

-Karty ćwiczeń s.80; 

-Karty matematyczne s.60,61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Podręcznik s.78; 

-Karty ćwiczeń s.82,83; 

-Karty matematyczne s.64,65; 

-A-Z s.3,4,5; 

-Asy s.52,53. 

 

J. angielski Unit 6 – utrwalenie czasownika have got w zwrocie- 

I've got a.... Wprowadzenie zwrotu He/she’s got a.. 

Unitv 7- wprowadzenie, poznanie słówek 

 

Podr. S. 32-35 

 

 

Podr. S.50-51 
 

Dokładny opis zadania 

do wykonania w 

dzienniku 

elektronicznym z 

Dzieci uzupełniają na bieżąco 

ćwiczenia. Rodzice-opiekunowie 

przesyłają zdjęcia, skany prac 

drogą elektroniczną. Stały kontakt 



 

Podr. S.36-37 

 

dołączonymi 

nagraniami do tekstów. 

Linki do filmów 

powiązanych z tematem 

z rodzicami-opiekunami poprzez 

dziennik elektroniczny 

 

Religia/etyka  Najważniejszy Tydzień w roku. Analiza tekstu. 

Zapoznanie z wydarzeniami Wielkiego tygodnia 
(Niedziela Palmowa – Wielki Czwartek, Piątek i 

Sobota). Kolorowanie rysunków, układanie 

rozsypanki wyrazowej, quiz. Filmik biblijny. 

Małżeństwo i kapłaństwo - Bóg troszczy się o nas. 
Analiza tekstu z podręcznika. Ukazanie powołania 

do kapłaństwa - filmik o wybranych postaciach oraz 

do małżeństwa. Łączenie nazw sakramentów z 

zadaniami, które opisują 
Jezus Zmartwychwstał. Alleluja. 

Analiza tekstu z podręcznika oraz wydarzeń 

biblijnych. Wskazywanie, że święta 

Zmartwychwstania to najważniejsza uroczystość i 
każda niedziela jest jej pamiątką. Naklejanie 

brakujących elementów, kolorowanie ilustracji. 

 

Podr. S. 32-35 

 
 

 

 

Podr. S. 52-53 
 

 

 

 
Podr. S. 36-37 

 

 

 
 

 

 

Uczniowie wykonują 

zadane prace 
samodzielnie wg 

wskazówek 

nauczyciela. 

Dzieci lub opiekunowie 

przesyłają zdjęcia, lub skany 
wybranych prac drogą wcześniej 

ustaloną przez nauczyciela 

(librus, email, telefon).  

  
Po powrocie do szkoły 

omówienie i sprawdzenie prac. 

 

 

 

II D  Przedmioty Zakres treści  

(ogólnie z rozkładu materiału) 

Zadania do realizacji Sposób realizacji Sposób monitorowania 

lub weryfikacji wiedzy i 

umiejętności 

 
 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

WIOSENNE KWIATY 

Zapoznanie z oznakami wiosny i 

pierwszych wiosennymi kwiatami na 

podstawie wiersza Barbary 

Lewandowskiej Wiosna i ilustracji. 

Zapoznanie U. z roślinami 

chronionymi w Polsce. Ćwiczenia w 
czytaniu tekstów na różnych 

poziomach. Wskazywanie w treści 

wiersza nazw roślin i zapisanie ich w 

Podręcznik str.38,39 

Ćwiczenia język polski 

str.40,41,42 

Ćwiczenia matematyka 

str.34,35 

 

 
 

 

 

Uczniowie 

wykonują 

ćwiczenia 

samodzielnie 

zgodnie z 

przesłaną na 

librusa instrukcją 
nauczyciela. 

Opiekunowie lub sami 

uczniowie wykonują 

zdjęcia bądź skany 

wykonanych prac i 

przesyłają na maila 

nauczyciela lub 

WhatsApp. 
Po powrocie do szkoły 

obejrzenie i sprawdzenie 

prac. 



kolejności alfabetyczne. Łączenie 

pasujących do siebie części zdań 

wiersza o wiośnie. Zapisanie 

rymujących się wyrazów.  

Wskazywanie w kalendarzu daty 

rozpoczęcia kalendarzowej wiosny. 

Ćwiczenia w pisaniu dat. 

Rozpoznawanie i podpisywanie zdjęć 

nazwami wiosennych kwiatów. 

Matematyka w działaniu. Dodawanie i 

odejmowanie liczb dwucyfrowych z 

przekroczeniem progu dziesiątkowego 

dowolnym sposobem. Rozwiązywanie 

zadań tekstowych. 

PRZECHWAŁKI KROKUSA 

Zapoznanie się z treścią opowiadania 

Melanii Kapelusz Krokus.  Układanie i 

rozwiązywanie Wiosennych zagadek. 

Ćwiczenia w czytaniu ze 

zrozumieniem. Poprawianie i 

zapisywanie zdań zgodnie z treścią 

wysłuchanego opowiadania. 

Stopniowanie przymiotników. 

Tworzenie i zapisywanie rodziny 

wyrazu góra. Lekcje programowania. 

Czytam sam! 

Kolorowanie ilustracji przedstawiającej 

łąkę w górach. 

Praktyczne stosowanie pojęć: wyższa 

temperatura, niższa temperatura. 

Odczytywanie wskazań termometru. 

WĘDRÓWKI PTAKÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podręcznik str.40,41 

Ćwiczenia język polski 

str.44,45,46 

Ćwiczenia matematyka 

str.36,37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podręcznik str.43,44,45 



Rozwiązywanie różnych zadań 

tekstowych. Odczytywanie i 

zapisywanie wskazań termometru. W 

jaki sposób ptaki wracają z ciepłych 

krajów? Opisywanie zjawiska, które 

wykorzystują bociany w swoich 

długich podróżach. Wyjaśnianie 

znanych powiedzeń związanych z 

ptakami. Redagowanie i zapisywanie 

zdań opisujących bociana z 

wykorzystaniem zgromadzonego 

słownictwa. Rozpoznawanie i 

nazywanie ptaków przylatujących do 

Polski na wiosnę. Odczytywanie 

podstawowych znaków 

kartograficznych na mapach. 

Wskazywanie miejsc gniazdowania 

bocianów. 

CALINECZKA 

Uzupełnianie metryczki lektury. 

Porządkowanie obrazków zgodnie z 

kolejnością wydarzeń w baśni oraz 

wpisywanie ich tytułów. Dobieranie i 

zapisywanie cech opisujących 

Calineczkę i kreta. Napisanie, jakie 

zwierzęta spotkała na swojej drodze 

Calineczka. Czytanie ze zrozumieniem 

i wyszukiwanie w tekście 

czasowników, rzeczowników i 

przymiotników. Pisanie wyrazów 

zakończonych zmiękczeniami -ść, -ści. 

Stopniowanie przymiotników. 

Ćwiczenia język polski 

str.48,49 

Ćwiczenia matematyka 

str.40,41 

Podręcznik str.112 zad.1,3 

do zeszytu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obejrzenie bajki 

Calineczka 

Podręcznik str.46,47 

Ćwiczenia język polski 

str.50,51,52,53 

Ćwiczenia matematyka 

str.42,43 

Praca plastyczna – 

ulepienie z plasteliny 

Calineczki 

 

 

 

 



Zapisywanie nazw ptaków, które 

przylatują wiosną do Polski. 

Zapisywanie nazw wiosennych 

kwiatów.  

Czytanie prostych planów. 

Określanie, co jest dobre, a co złe w 

otaczającym świecie i w świecie 

poznanych tekstów. 

JAK POWSTAJE DOM 

Wypowiedzi U. na temat kolejnych 

etapów powstawania domów na 

podstawie ilustracji i własnych 

spostrzeżeń. Porządkowanie i 

zapisywanie kolejnych etapów 

powstawania domu. Uzupełnianie 

zdania na temat swojego pokoju. 

Czytanie ze zrozumieniem. 

Umieszczanie przedmiotów na 

ilustracji zgodnie z przeczytaną 

instrukcją. Czytam sam! Czytam ze 

zrozumieniem. Matematyka w 

działaniu. Doskonalenie umiejętności 

mnożenia i dzielenia w zakresie 100. 

Rozwiązywanie zadań tekstowych na 

mnożenie i dzielenie. Stosowanie 

działań wzajemnie odwrotnych. 

WIELKANOCNY CZAS 

Powtórzenie wiadomości o kilogramie i 

dekagramie. Rozwiązywanie zadań 

związanych z masą. Rozwiązywanie 

krzyżówki matematycznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podręcznikstr.48,49 

Ćwiczenia język polski 

str.54,55 

Ćwiczenia matematyka 

str.44,45 

Podręcznik str.111 zad.7 

do zeszytu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podręcznik str. 

74,75,76,77 

Zadanie nr. 3 do zeszytu 

Ćwiczenia język polski 

str.80 



Rozwiązywanie zadania rozwijającego 

logiczne myślenie. 

Wyszukiwanie i zapisywanie wyrazów 

związanych z Wielkanocą. 

Uzupełnianie zdania. Wprowadzenie 

wypowiedzi pisemnej - życzenia. 

Stosowanie zasad pisowni w zwrotach 

grzecznościowych. 

WIELKANOCNE ZABAWY 

Mnożenie i dzielenie w zakresie 100. 

Rozwiązywanie zadań tekstowych na 

dzielenie i mnożenie. Rozwiązywanie 

zadania tekstowego - obliczanie masy 

produktów. Wskazywanie kwadratów. 

Rozpoznawanie linii prostych, 

krzywych i łamanych na planie. 

Odczytywanie życzeń z pisanek. 

Samodzielne układanie i zapisywanie 

życzeń z okazji Wielkanocy. 

Dopisywanie określeń świątecznego 

mazurka. Pisanie, kiedy obchodzi się 

śmigus-dyngus i na czym on polega. 

KLASOWY PROJEKT 

Rozwiązywanie zadań tekstowych na 

mnożenie i dzielenie. Doskonalenie 

rachunku pamięciowego. Mnożenie w 

zakresie 100. Podawanie 

wielokrotności liczby 8. 

Ćwiczenia w kształtnym pisaniu. 

Uzupełnianie tabeli poznanymi 

częściami mowy: rzeczownikami, 

czasownikami, przymiotnikami. 

Ćwiczenia matematyka 

str.60,61 

Podręcznik str.118- 

zapoznaj się i odpowiedz 

ustnie 

 

 

Podręcznik str.78,79 

Ćwiczenia język polski 

str.82,83 

Ćwiczenia matematyka 

str.64,65 

Praca plastyczna – pisanka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podręcznik str.52,53 

Ćwiczenia język polski 

str.59,60 

Ćwiczenia matematyka 

str.48,49 

 

 

 



Zamienianie rzeczowników na 

czasowniki lub czasowników na 

rzeczowniki. 

 

 

 

 

 

 

 

  

J. angielski Unit 6 – utrwalenie czasownika have got w zwrocie- 

I've got a.... Wprowadzenie zwrotu He/she’s got a.. 
Unitv 7- wprowadzenie, poznanie słówek 

 

Podr. S. 32-35 

 
 

Podr. S.50-51 

 

 
Podr. S.36-37 

 

Dokładny opis zadania 

do wykonania w 
dzienniku 

elektronicznym z 

dołączonymi 

nagraniami do tekstów. 
Linki do filmów 

powiązanych z tematem 

Dzieci uzupełniają na bieżąco 

ćwiczenia. Rodzice-opiekunowie 
przesyłają zdjęcia, skany prac 

drogą elektroniczną. Stały kontakt 

z rodzicami-opiekunami poprzez 

dziennik elektroniczny 

 

Religia/etyka      
 

II E 
Przedmioty Zakres treści  

(ogólnie z rozkładu materiału) 

Zadania do realizacji Sposób realizacji Sposób monitorowania 

lub weryfikacji wiedzy i 

umiejętności 

 
 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

Wędrówki ptaków 

Rozwiązywanie różnych zadań tekstowych. 

Odczytywanie i zapisywanie wskazań 

termometru. W jaki sposób ptaki wracają z 

ciepłych krajów? Opisywanie zjawiska, które 

wykorzystują bociany w swoich długich 

podróżach. Wyjaśnianie znanych powiedzeń 

związanych z ptakami. Redagowanie i 

zapisywanie zdań opisujących bociana z 

wykorzystaniem zgromadzonego słownictwa. 

Rozpoznawanie i nazywanie ptaków 

przylatujących do Polski na wiosnę. 

Odczytywanie podstawowych znaków 

kartograficznych na mapach. Wskazywanie 

miejsc gniazdowania bocianów. 

Jak powstaje dom? 

-Podręcznik s.43 (pytanie 2 

ustnie), s.44,45 (wszystkie 

pytania ustnie); 

-Karty ćwiczeń s.48,49,94; 

-Karty matematyczne 

s.40,41,68,69. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Podręcznik s.48,49 (pytanie 1 

ustnie), s.113 (zadanie 1,2,5 w 

Uczniowie wykonują 

zadania samodzielnie 

zgodnie z przesłaną 

przez nauczyciela 

instrukcją. 

 

Opiekunowie wykonują 

zdjęcia lub skany wykonanych 

przez uczniów prac/zadań i 

wysyłają nauczycielowi na 

maila.  

Stały kontakt z rodzicami 

poprzez Librusa oraz maila. 

Po powrocie do szkoły 

omówienie i sprawdzenie 

prac. 

 



Doskonalenie umiejętności mnożenia i 

dzielenia w zakresie 100. Rozwiązywanie 

zadań tekstowych na mnożenie i dzielenie. 
Wypowiedzi U. na temat kolejnych etapów 

powstawania domów na podstawie ilustracji i 

własnych spostrzeżeń. Porządkowanie i 

zapisywanie kolejnych etapów powstawania 

domu. Uzupełnianie zdania na temat swojego 

pokoju. Czytanie ze zrozumieniem. 

Umieszczanie przedmiotów na ilustracji 

zgodnie z przeczytaną instrukcją. 
Wykonanie pracy plastycznej Mój wymarzony 

dom. 
Calineczka 

Uzupełnianie metryczki lektury. 

Porządkowanie obrazków zgodnie z 

kolejnością wydarzeń w baśni oraz wpisywanie 

ich tytułów. Dobieranie i zapisywanie cech 

opisujących Calineczkę i kreta. Napisanie, 

jakie zwierzęta spotkała na swojej drodze 

Calineczka. Czytanie ze zrozumieniem i 

wyszukiwanie w tekście czasowników, 

rzeczowników i przymiotników. Pisanie 

wyrazów zakończonych zmiękczeniami -ść, -

ści. Stopniowanie przymiotników. Zapisywanie 

nazw ptaków, które przylatują wiosną do 

Polski. Zapisywanie nazw wiosennych 

kwiatów.  
Czytanie prostych planów. 
Określanie, co jest dobre, a co złe w 

otaczającym świecie i w świecie poznanych 

tekstów. 
Kto buduje dom? (2 dni) 

Rozwiązywanie zadań tekstowych. Mnożenie i 

dzielenie w zakresie 100.  
Wyjaśnianie, na czym polega praca osób, 

dzięki którym powstaje dom, na podstawie 

tekstu i ilustracji. Odczytywanie nazw maszyn 

pracujących na budowie. Zamiana liczby 

zeszycie; pozostałe zadania 

ustnie); 

-Karty ćwiczeń s.54,55,104,105; 

-Karty matematyczne 

s.42,43,44,45. 

 

 

 

 

  

 

 

-Karty ćwiczeń s.50,51,52,53 

 -Odpowiedź na pytania 

dotyczące przeczytanej lektury 

w zeszycie do języka polskiego. 

 -Rozwiązanie zadań tekstowych 

w zeszycie do matematyki. 

-Kalendarz pogody. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Podręcznik s.50,51; 

-Karty ćwiczeń s.56,57,58; 

-Karty matematyczne s.46,47; 

-A-Z s.33,34; 

-Praca plastyczna “Mój 

wymarzony dom”. 

 

 

 

 

 



pojedynczej rzeczowników na liczbę mnogą. 

Piszemy poprawnie: utrwalenie pisowni nazw 

zawodów zakończonych na -arz. Uzupełnianie 

zdań nazwami zawodów zakończonymi na -arz. 

Utrwalenie pisowni wielkiej litery na początku 

zdania. Łączenie rzeczowników z pasującymi 

do nich czasownikami. Zapisywanie 

czasowników w czasie przyszłym.  
Rozpoznawanie znaków i symboli 

informujących o różnych rodzajach 

niebezpieczeństw. 
Wskazywanie obowiązków różnych grup 

zawodowych. 
Klasowy projekt (2 dni) 

Rozwiązywanie zadań tekstowych na mnożenie 

i dzielenie. Doskonalenie rachunku 

pamięciowego. Mnożenie w zakresie 100. 

Podawanie wielokrotności liczby 8. 
Ćwiczenia w kształtnym pisaniu. Uzupełnianie 

tabeli poznanymi częściami mowy: 

rzeczownikami, czasownikami, 

przymiotnikami. Zamienianie rzeczowników na 

czasowniki lub czasowników na rzeczowniki. 
Wielki architekt 

Zawód architekta. Poznanie postaci słynnego 

architekta Antonia Gaudiego. Wykreślanie liter 

ż, ó z ciągu liter. Odczytywanie cech 

charakterystycznych dla zawodu architekta i 

uzupełnianie nimi zdania. Stopniowanie 

przymiotników. Zapoznanie z formą 

wypowiedzi - opisem.  Redagowanie opisu 

budynku ukierunkowane pytaniami. 
Poznanie cech charakterystycznych zawodu 

architekta. 
Opisywanie znaczenia i osiągnięć minionych 

epok w życiu człowieka. 
Wielkanocny czas 

Powtórzenie wiadomości o kilogramie i 

dekagramie. Rozwiązywanie zadań związanych 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Podręcznik s.52,53; 

-Karty ćwiczeń s.59,60; 

-Karty matematyczne s.48,49, 

ćw.28,29 s.73; 

 -Rozwiązanie zadań tekstowych 

w zeszycie do matematyki. 

 

 

 

 

-Podręcznik s.57,58,59; 

-Karty ćwiczeń s.66,67; 

-Asy s.53,54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Podręcznik s.74,75,76,77,118; 

-Karty ćwiczeń s.80; 

-Karty matematyczne s.60,61; 
-Praca w zeszycie: Życzenia 

Wielkanocne. 

 

 

 



z masą. Rozwiązywanie krzyżówki 

matematycznej. Rozwiązywanie zadania 

rozwijającego logiczne myślenie. 
Wyszukiwanie i zapisywanie wyrazów 

związanych z Wielkanocą. Uzupełnianie 

zdania. Wprowadzenie wypowiedzi pisemnej - 

życzenia. Stosowanie zasad pisowni w 

zwrotach grzecznościowych. 

Wielkanocne zabawy (2 dni) 

Mnożenie i dzielenie w zakresie 100. 

Rozwiązywanie zadań tekstowych na dzielenie 

i mnożenie. Rozwiązywanie zadania 

tekstowego - obliczanie masy produktów. 

Wskazywanie kwadratów. Rozpoznawanie linii 

prostych, krzywych i łamanych na planie. 
Odczytywanie życzeń z pisanek. Samodzielne 

układanie i zapisywanie życzeń z okazji 

Wielkanocy. Dopisywanie określeń 

świątecznego mazurka. Pisanie, kiedy obchodzi 

się śmigus-dyngus i na czym on polega. 

 

 

 

-Podręcznik s.78,79; 

-Karty ćwiczeń s.82,83; 

-Karty matematyczne s.64,65; 

-Asy s.52. 

 

 

 

 

 

 

 

J. angielski Unit 6 – utrwalenie czasownika have got w zwrocie- 

I've got a.... Wprowadzenie zwrotu He/she’s got a.. 
Zakończenie Unitu 6, powtórzenie przeprowadzenie 

sprawdzianu 

Unitv 7- wprowadzenie, poznanie słówek 

 

Podr. S. 32-35 

 
 

Podr. S.50-51 

 

 
Podr. S.36-37 

 

Dokładny opis zadania 

do wykonania w 
dzienniku 

elektronicznym z 

dołączonymi 

nagraniami do tekstów. 
Linki do filmów 

powiązanych z tematem 

Dzieci uzupełniają na bieżąco 

ćwiczenia. Rodzice-opiekunowie 
przesyłają zdjęcia, skany prac 

drogą elektroniczną. Stały kontakt 

z rodzicami-opiekunami poprzez 

dziennik elektroniczny 

 

Religia/etyka      
 

 

 

 

 



 

II Ac  Przedmioty Zakres treści  

(ogólnie z rozkładu materiału) 

Zadania do realizacji Sposób realizacji Sposób 

monitorowania lub 

weryfikacji wiedzy i 

umiejętności 

 
 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

 
Jak powstaje dom? 
Wypowiedzi U. na temat kolejnych etapów powstawania 
domów na podstawie ilustracji i własnych spostrzeżeń. 
Porządkowanie i zapisywanie kolejnych etapów 
powstawania domu. Uzupełnianie zdania na temat 
swojego pokoju. Umieszczanie przedmiotów na ilustracji 
zgodnie z przeczytaną instrukcją. 
Doskonalenie umiejętności mnożenia i dzielenia w 
zakresie 100. Rozwiązywanie zadań tekstowych na 
mnożenie i dzielenie. Stosowanie działań wzajemnie 
odwrotnych. 
Wykonanie projektu “Zbuduj swój dom” 
 
 
 
Kto buduje dom? 
Wyjaśnianie, na czym polega praca osób, dzięki którym 
powstaje dom, na podstawie tekstu i ilustracji.  
Odczytywanie nazw maszyn pracujących na budowie. 
Zamiana liczby pojedynczej rzeczowników na liczbę 

mnogą. Piszemy poprawnie − utrwalenie pisowni nazw 
zawodów zakończonych na -arz. Dopisywanie zakończeń 
wyrazów. Uzupełnianie zdań nazwami zawodów 
zakończonymi na -arz. Utrwalenie pisowni wielkiej litery 
na początku zdania. Łączenie rzeczowników z pasującymi 
do nich czasownikami.  Zapisywanie czasowników w 
czasie przyszłym. 
Rozwiązywanie zadań tekstowych.  Mnożenie i dzielenie 
w zakresie 100. 

Codzienne zapisy w 
dzienniku.   
 
P. s. 48, 49 
K. s. 54, 55, 

 

 

 

 
P. s. 113 
KM. s. 44, 45 
 
 
 
Zrobienie projektu domu. 
Projekt jest zaplanowany na 
cały tydzień.  
 
 
 
P. s. 50, 51. 
K. s. 56, 57, 58. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uczniowie wykonują 

zadania samodzielnie 

zgodnie z przesłaną 

przez nauczyciela 

instrukcją. 

 

Opiekunowie lub sami 

uczniowie wykonują zdjęcia 

bądź skany wykonanych 

prac i przesyłają na maila 

nauczyciela. Stały kontakt z 

rodzicami za pomocą 

dziennika elektronicznego 

Librus oraz mejla 

służbowego.  



Wykonywanie ćwiczeń fizycznych w domu korzystając z 
linku: 
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-
fizyczne/wf-online-w-domu-ćwiczenia. 
 
 
Klasowy projekt 
Przeczytanie opowiadania Projekt „Paryż” z cyklu „Listy 
od Hani i Henia”.  Swobodne wypowiedzi U. 
oceniających Hanię. Zaznaczanie zdań, które są zgodne 
z treścią listu od Hani. Udzielanie odpowiedzi na 
pytanie: Kogo Hania powinna przeprosić za swoje 
zachowanie? Ćwiczenia w kształtnym pisaniu.  
Uzupełnianie tabeli poznanymi częściami mowy: 
rzeczownikami, czasownikami, przymiotnikami. 
Zamienianie rzeczowników na czasowniki lub 
czasowników na rzeczowniki. 
Rozwiązywanie zadań tekstowych na mnożenie i  
dzielenie. Doskonalenie rachunku pamięciowego. 
Mnożenie w zakresie 100. Podawanie wielokrotności 
liczby 8.  
Wykonywanie ćwiczeń fizycznych w domu korzystając z 
linku: 
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-
fizyczne/wf-online-w-domu-ćwiczenia. 
 
 
Architekci wśród zwierząt 
Czytanie tekstu Wojciecha Mikołuszki Niezwykli 
architekci. Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych 
poziomach.  Łączenie zdjęć zwierząt i ich domów, 
dobieranie odpowiednich podpisów. Tworzenie rodziny 
wyrazu dom. Lekcje programowania. 
Cechy kwadratu – doskonalenie umiejętności rysowania 
i mierzenia długości boków. 
Rozwiązywanie minitestu dotyczącego cech kwadratu. 
Zaśpiewaj piosenkę „Marzec kucharz”.   

 
 
 
KM. s. 46, 47. 
 
 
 
 
 
 
 
 
P. s. 52, 53,  
K. s. 59, 60 
Odpowiedzi w zeszycie na pyt.: 
1.Jak sądzisz, czy Hania słusznie 
zrobił, ze poszła do Henia, 
zamiast pójść do Julki i 
pracować z koleżankami nad 
projektem? Dlaczego? 2. Czy 
Hania słusznie zrobiła, że 
wyszła z koleżankami na środek 
podczas prezentacji projektu? 
Jak inaczej mogła postąpić 
Hania? 3.Czy jeśli czasem nie 
mamy ochoty wypełniać 
swoich obowiązków, to nie 
musimy tego robić? Czy raczej 
należy się zmusić do ich 
wypełnienia? Dlaczego? 

 
KM. s. 48, 49. 
 
 
 
 
 

 



 
 
Wielki architekt 
Przeczytanie wiersza Barbary Lewandowskiej Kto 
nauczył nas budować? Zawód architekta.  
Warto ich znać! Poznanie postaci słynnego architekta 
Antonia Gaudiego. Wykreślanie liter ż, ó z ciągu liter.  
Odczytywanie cech charakterystycznych dla zawodu 
architekta i uzupełnianie nimi zdania.  Stopniowanie 
przymiotników. 
Zmierz projekt swojego domu. Sprawdź, jak jest wysoki, 
jaką długość mają boki ścian, wymiar podług. Poszukaj, 
w swoim projekcie domu, różnych figur 
geometrycznych. Nazwij je.   
Wykonywanie ćwiczeń fizycznych w domu korzystając z 
linku: 
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-
fizyczne/wf-online-w-domu-ćwiczenia. 
 
Uczymy się pisać opis (Dzień do dyspozycji nauczyciela) 
Zapoznanie z formą wypowiedzi – opisem. 
Redagowanie opisu budynku ukierunkowane pytaniami.   
Doskonalenie umiejętności mnożenia i dzielenia w 
zakresie 100. Rozwiązywanie zadań na stronie 
matzoo.pl. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania 
figur geometrycznych. 
Zaśpiewaj piosenkę “Marzec kucharz”. 
Wykonywanie ćwiczeń fizycznych w domu korzystając z 
linku: 
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-
fizyczne/wf-online-w-domu-ćwiczenia. 
 
 
Wielkanocny czas (2 dni) 
Przeczytanie wiersza Jerzego Ficowskiego Kolorowe 
bazie.  Gimnastyka oka i języka – ćwiczenie w czytaniu 
wiersza Agnieszki Frączek Jajo. Wyszukiwanie i 

P. s. 54, 55 

K. s. 62, 63, 64, 65. 
 
 
 
 
 
 
P. s. 114 
KM. s. 50, 51. 
 
 
 
 
 
P. s. 56, 57,  
K. s. 66, 67 
 
 
 
 
 
 
Notatka w zeszycie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notatka w zeszycie 



zapisywanie wyrazów związanych z Wielkanocą.  
Uzupełnianie zdania.Wprowadzenie wypowiedzi 
pisemnej – życzenia. Stosowanie zasad pisowni w 
zwrotach grzecznościowych. Poczytanka Jajko z 
niespodzianką. Powtórzenie wiadomości o kilogramie i 
dekagramie.  Rozwiązywanie zadań związanych z masą.  
Rozwiązywanie krzyżówki matematycznej. 
Rozwiązywanie zadania rozwijającego logiczne 
myślenie. 
Wykonanie pracy technicznej „Wielkanocny koszyczek” 
zgodnie z instrukcją.  
 
Wielkanocne zabawy  
Przeczytanie tekstu Wielkanocne zabawy.  
Rondelkolandia – czytanie ze zrozumieniem.  
Odczytywanie życzeń z pisanek. Samodzielne układanie 
i zapisywanie życzeń z okazji Wielkanocy. Uzupełnianie 
zdania na podstawie tekstu o zabawach wielkanocnych. 
Dopisywanie określeń świątecznego mazurka. 
Gra Wielkanocne zabawy. 
Mnożenie i dzielenie w zakresie 100. Rozwiązywanie 
zadań tekstowych na dzielenie i mnożenie. 
Rozwiązywanie zadania tekstowego – obliczanie masy 
produktów.  
Wskazywanie kwadratów.  
Aktywne uczestnictwo w przygotowaniach do świąt.  

 

 
 
 
 
 
Notatka w zeszycie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P. s. 74, 75, 76, 77, 96, 97 
K. s. 80, 99 
 
 
 
 
 
 
P. s. 118. Rozwiązanie 
ćwiczeń w zeszycie. 
KM. s. 60, 61 
 
 
K. s.  81 
 
 
 
P. s. 78, 79 
K. s. 82, 83 
KM. s. 62, 63, 64, 65 
 



J. angielski My room – mój pokój 

Festivals: Polish Easter / Spring Time 

Świętowanie – Wielkanoc i Wiosna w Polsce 

(słownictwo tematyczne, radosne wiosenne piosenki) 

Wybrane przez 

nauczyciela (ze 

względy na potrzeby i 

możliwości uczniów) 

ćwiczenia z 

podręcznika i zeszytu 

ćwiczeń ze 

wskazanych działów) 

powtórzeniowe  karty 

pracy; 

Udostępnienie 

piosenek i 

filmików do 

ćwiczenia w 

domu, 

samodzielne 

wykonanie 

plakatów – 

wiosna/Wielkanoc 

oraz części ciała 

Sprawdzenie 

wykonania ćwiczeń. 

na lekcjach online/ 

przesłanie plakatów” 

nauczycielowi na 

maila/ Samodzielne 

wykonanie 

powtórzeniowych kart 

pracy 

podsumowujących 

dział. 

Religia/etyka      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III A  Przedmioty Zakres treści  

(ogólnie z rozkładu materiału) 

Zadania do realizacji Sposób realizacji Sposób monitorowania 

lub weryfikacji wiedzy 

i umiejętności 

 
 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

Legenda o królu ryb 
Bajka o królu ryb Marcina 

Przewoźniaka. Na podstawie 
legendy i przeczytanego 

komiksu. Wpisywanie 

informacji dotyczących Bajki 
o królu ryb. Podawanie 

bohaterów realistycznych, 
fantastycznych, wydarzeń 

rzeczywistych i 
prawdopodobnych oraz 

fantastycznych związanych z 

legendą o królu ryb i ich 
zapisywanie. Opisywanie 

króla ryb w zeszycie. 
Działania na wyrażeniach 

dwumianowanych: 
dekagramy i gramy - 

dodawanie, odejmowanie, 
mnożenie i dzielenie. 

 

Nad Jeziorami 
Czytanie wiersza Ewy 

Stadtmüller Nad jeziorami. 
Układanie wyrazów z liter 

tworzących nazwę 
geograficzną Kraina Wielkich 

Jezior Mazurskich i ich 
zapisywanie. Utrwalenie 

pisowni nie z przymiotnikami 

i przysłówkami.  

 
P. s. 24, 25, 26 

 
K. s. 19, 20 

 

KM. s. 14, 15 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

P. s. 27, 28, 29 
 

K. s. 21, 22, 23, 24 
 

KM. S. 16, 17 
 

 

 

Uczniowie wykonują 
zadania samodzielnie 

zgodnie z przesłaną 
przez nauczyciela 

instrukcją. 

 

 

Opiekunowie 
wykonują zdjęcia lub 

skany wykonanych 
przez uczniów 

prac/zadań i wysyłają 

nauczycielowi na 
maila, lub telefon.  

Stały kontakt z 
rodzicami poprzez 

Librusa.. 
Po powrocie do szkoły 

omówienie i 

sprawdzenie prac. 
 



Poznawanie informacji o 

życiu zwierząt i roślin w 
jeziorach. Zapisywanie 

przykładów nazw ptaków i 

roślin występujących w 
strefie przybrzeżnej jeziora. 

Doskonalenie dodawania i 
odejmowania wyrażeń 

dwumianowanych - 
kilogramy, dekagramy, 

gramy. Rozwiązywanie zadań 
tekstowych. 
 

Od kałuży do oceanu.  
Przeczytanie ze zrozumieniem 

fragmentu tekstu Łukasza 
Wierzbickiego Gdybym miał 

batyskaf z książki Ocean to 
pikuś. Łączenie w pary 

rzeczowników z 

przymiotnikami na podstawie 
tekstu. Stopniowanie 

przymiotników i 
przysłówków. 

Jednostki objętości płynów: 
ćwierć litra, pół litra, litr, 

półtora litra. Rozwiązywanie 
zadań tekstowych na 

obliczanie objętości płynów i 

obliczenia pieniężne. 
 

Zakręć kran.  
Odczytywanie informacji 

umieszczonych na blogu 
klasowym. Napisanie, o 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

P. 31, 32, 33 
 

K. 25, 26 
 

KM. 18, 19 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

P. s. 34 
 

K. s. 27, 29, 30 
 



jakich sposobach 

oszczędzania wody piszą 
Tosia i Maciek, na podstawie 

tekstów w podręczniku. 

Wyszukiwanie poznanych 
części mowy w tekście bloga 

klasowego i zapisywanie ich 
we wskazanych miejscach. 

Wypowiedzi na temat 
oszczędzania wody. 

Rozwiązywanie zadań 
tekstowych na obliczanie 

objętości płynów. 

 
 

Ruchy Ziemi. 
Czytanie ze zrozumieniem 

tekstów naukowych: Układ 
Słoneczny, Ruch obrotowy 

Ziemi, Ruch obiegowy Ziemi. 

Podpisywanie planet Układu 
Słonecznego. Utrwalenie 

pisowni nazw planet.  
Przeliczanie jednostek czasu 

zegarowego. Odczytywanie 
godzin na zegarach 

elektronicznych oraz na 
zegarach ze wskazówkami. 

Przeliczanie minut oraz 

minut i sekund na sekundy. 
Wykonywanie obliczeń 

zegarowych. 
 

Wypalanie traw. 

KM. S. 71 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
P. s. 38, 39, 40 

 
K. s. 33, 34, 35 

 

KM. S. 21, 22, 23 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

P. s. 42, 43 
 



Przypomnienie zawodu 

strażaka - zaznaczanie ramek 
z nazwami czynności, które 

wykonuje strażak podczas 

akcji. 
Formułowanie 

kilkuzdaniowej wypowiedzi 
na podstawie tekstu Adama 

Wajraka Wypalanie traw. 
Układanie wypowiedzi 

pisemnej z wykorzystaniem 
podanego słownictwa. 

Rozpoznawanie części mowy. 
Obliczenia zegarowe.  
Rozwiązywanie zadań 

tekstowych na obliczenia 
zegarowe. 
 
Wiosenne zakochanie. 

Zapoznanie się z tekstem 

“Wiosna, wiosna” z cyklu 
Listy od Hani i Henia. 

Kończenie zdań 
wyjaśniających, dlaczego 

dziewczynka lubi wiosnę, na 
podstawie tekstu. Odczytanie 

wyrazów i ich zapisanie. 
Uzupełnianie rodziny wyrazu 

miły. Dopisywanie wyrazów 

przeciwstawnych do wyrazu 
miły. Liczba pojedyncza i 

liczba mnoga rzeczowników 
oraz przymiotników. 
Rozwiązywanie złożonych 
zadań tekstowych na 

K. s. 36, 37 

 
KM. S. 24, 25, 26, 27 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

P. s. 46, 47 
 

K. s. 40, 41 

 
KM. S. 28, 29 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



obliczenia wagowe, na 

obliczanie objętości płynów. 
Rozwiązywanie zadań 

tekstowych z wykorzystaniem 

pojęć: ważyć mniej, ważyć 
więcej, cięższe od, lżejsze od.  

 
Doktor Dolittle i jego 

zwierzęta. 
Podawanie nazw miejsc, w 

których doktor Dolittle 
hodował swoje zwierzęta. 

Zapisywanie nazw gatunków 

zwierząt, które doktor Dolittle 
lubił najbardziej. 

Znajdowanie imion zwierząt i 
otaczanie ich pętlami. 

Redagowanie kilkuzdaniowej 
pisemnej wypowiedzi o 

postaci i pracy głównego 

bohatera lektury.  
Zapisywanie i odczytywanie 

liczb czterocyfrowych. 
Rozkład liczb czterocyfrowych 

na tysiące, setki, dziesiątki i 
jedności. Zapisywanie liczb 

czterocyfrowych według 
wzoru. 

 

Uwaga! Zwierzęta! 
Czytanie ze zrozumieniem 

tekstu Uwaga! Zwierzęta! 
Wyszukiwanie fragmentów 

tekstu będących odpowiedzią 
na pytania dotyczące 

 

 
 

 

 
 

 
P. s. 48, 49 

 
K. s. 44, 45 

 
KM. S. 30, 31 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
P. s 50, 51 

 

K. s. 46, 47 
 

KM. S. 32, 33 
 

 
 



zachowania wobec dzikich i 

nieznajomych zwierząt. 
Numerowanie kolejnych 

etapów przyjmowania 

bezpiecznej pozycji żółwia.  
Liczby czterocyfrowe typu: 

3006, 5040. Nauka 
odczytywania liczb 

czterocyfrowych. Czytanie dat 
według wzoru. Zapisywanie 

podanych liczb 
czterocyfrowych słowami. 

Porównywanie liczb 

czterocyfrowych. Układanie 
liczb czterocyfrowych z 

podanych cyfr, 
porządkowanie ich od 

najmniejszej do największej.  
 

Doktor Dolittle. Wielka 

podróż.  Ustalenie celu 
podróży doktora Dolittle’a do 

Afryki na podstawie 
przeczytanego fragmentu 

lektury Hugh Loftinga, 
Doktor Dolittle i jego 

zwierzęta. Uzupełnianie 
fragmentu tekstu lektury 

czasownikami w 

odpowiednich formach. 
Pisemne odpowiadanie na 

pytanie, co można zauważyć 
w imionach zwierząt doktora 

Dolittle'a.  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

P. s.  52-57 
 

K. s. 48, 49 

 
KM. S. 34, 35 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



Odpowiedzi na temat fauny i 

flory Afryki na podstawie 
tekstu Wielka podróż do 

Afryki oraz własnej wiedzy i 

doświadczeń U. 
Dodawanie i odejmowanie 

liczb typu: 3524 + 2143, 
4536 - 1213. Praktyczne 

wykorzystanie systemu 
dziesiątkowego w dodawaniu 

i odejmowaniu liczb 
czterocyfrowych. 

Rozwiązywanie zadań 

tekstowych na dodawanie i 
odejmowanie liczb 

czterocyfrowych.  
 

Doktor Dolittle. 
Opowiadamy przygody.  

Zapoznanie się z przygodą 

zilustrowaną w podręczniku. 
Układanie i zapisywanie 

planu wydarzeń na podstawie 
historyjki obrazkowej oraz 

tekstu lektury z 
wykorzystaniem wyrazów z 

ramki. Redagowanie 
pisemnego opowiadania: 

Ostrzeżenie szczurów, ze 

zwróceniem uwagi na jego 
budowę - wstęp, rozwinięcie, 

zakończenie. 
Liczby czterocyfrowe - 

zadania rozmaite. 
Zapisywanie liczb słowami. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

P. s. 58, 59 
 

K. s. 50 
 

KM. S. 38, 39 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



Odczytywanie liczb w 

kolejności rosnącej. 
Odszyfrowywanie liczb 

czterocyfrowych rozłożonych 

na składniki. 
 

 

J. angielski Unit 4:  

• produkty spożywcze, 

pory posiłków, 

podawanie godziny - 

wprowadzenie 

słownictwa, 
• ćwiczenie konstrukcji 

zdań typu: Do you like 

jam? Yes, I do. /No, I don’t. 

What do you have for 

breakfast? I have toast with 

jam. What time is it? It’s 

three o’clock. What time do 

you have breakfast? I have 

breakfast at seven o’clock,  
• tworzenie wypowiedzi 

pisemnej o swoim 

ulubionym posiłku 

(blog), 
• piosenka The pizza 

song, łamaniec 

językowy, 
• powtórzenie 

wiadomości, 
• Easter in Poland -

Wielkanoc 

Wybrane przez 

nauczyciela (ze względu 

na potrzeby i możliwości 

uczniów) ćwiczenia z 

podręcznika i zeszytu 

ćwiczeń ze wskazanych 

działów; powtórzeniowe 

karty pracy; 

Projekt/plakaty/zadania. 

Ćwiczenia i gry na 

stronach internetowych 

(linki od nauczyciela). 

Projekt/plakat/zadanie 

– wykonane 

samodzielnie. 

Zadania – wykonane 

samodzielnie przez 

uczniów zgodnie z 

instrukcjami i 

prezentacjami 

nauczyciela. 

Wykorzystanie linków 

podanych przez 

nauczyciela. 

 

Wysłanie 

nauczycielowi 

skanów/zdjęć 

wykonanych ćwiczeń 

oraz projektu/plakatu 

na adres mailowy. 

Samodzielne 

wykonanie 

powtórzeniowych kart 

pracy 

podsumowujących 

dział. 

 



Religia/etyka  Oddajemy chwałę Jezusowi naszemu 

Królowi. Zapoznanie z wiadomościami 

dotyczącymi Niedzieli Palmowej (film). 

Krzyżówka, quiz, wybór właściwych 

odpowiedzi i ich przyporządkowanie. 

 

Jezus składa ofiarę za nasze grzechy. 

Wprowadzenie terminu Przeistoczenie czyli 

przemiana chleba w Ciało Jezusa a wina w 

Krew Jezusa oraz wskazanie go jako 

najważniejszy moment Mszy św.  

Porównanie wydarzeń z życia Jezusa z 

Mszą św.  (Ofiara Jezusa na krzyżu - ofiara 

na Mszy św.) . Tekst luk. 

 

Eucharystia spotkaniem z żywym 

Jezusem.  Analiza tekstu w podręczniku. 

Zapoznanie z terminem Eucharystia – 

dziękczynienie. Ukazanie Mszy św. Jako 

spotkania z Jezusem, bliźnimi oraz ze 

świętymi. Film o eucharystii dla dzieci. 

Samodzielne układanie krótkiej modlitwy 

dziękczynnej. 

 

Wielkanoc –zwycięstwo życia i miłości. 

Analiza tekstu z podręcznika. Ukazanie 

niedzieli jako pamiątki zmartwychwstania. 

Filmik biblijny o zmartwychwstaniu. Tekst 

luk. 

 

Podr. S. 40-42 

 

 

 

 

Podr. S. 52-55 

 

 

 

 

 

 

 

Podr. S. 56-59 

 

 

 

 

 

 

 

Podr. S. 80-81 

Uczeń wykonuje prace 

samodzielne wg wskazówek 

nauczyciela w oparciu o 

wiadomości z podręcznika i 

zaproponowane przez 

nauczyciela filmy biblijne. 

Dzieci lub opiekunowie 

przesyłają zdjęcia, lub skany 

wybranych prac drogą wcześniej 

ustaloną przez nauczyciela 

(librus, email, telefon).  

  

Po powrocie do szkoły 

omówienie i sprawdzenie prac. 

 

 

 

 



III B  Przedmioty Zakres treści  

(ogólnie z rozkładu materiału) 

Zadania do realizacji Sposób realizacji Sposób monitorowania 

lub weryfikacji wiedzy 

i umiejętności 

 
 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

    

J. angielski Unit 4:  

• produkty spożywcze, pory 

posiłków, podawanie 

godziny - wprowadzenie 

słownictwa, 
• ćwiczenie konstrukcji zdań 

typu: Do you like jam? Yes, I 

do. /No, I don’t. What do you 

have for breakfast? I have toast 

with jam. What time is it? It’s 

three o’clock. What time do you 

have breakfast? I have 

breakfast at seven o’clock,  

• tworzenie wypowiedzi 

pisemnej o swoim 

ulubionym posiłku (blog), 
• piosenka The pizza song, 

łamaniec językowy, 
• powtórzenie wiadomości, 
• Easter in Poland -

Wielkanoc 

Wybrane przez 

nauczyciela (ze względu 

na potrzeby i możliwości 

uczniów) ćwiczenia z 

podręcznika i zeszytu 

ćwiczeń ze wskazanych 

działów; powtórzeniowe 

karty pracy; 

Projekt/plakaty/zadania. 

Ćwiczenia i gry na 

stronach internetowych 

(linki od nauczyciela). 

 

Projekt/plakat/zadanie 

– wykonane 

samodzielnie. 

Zadania – wykonane 

samodzielnie przez 

uczniów zgodnie z 

instrukcjami i 

prezentacjami 

nauczyciela. 

Wykorzystanie linków 

podanych przez 

nauczyciela. 

 

Wysłanie 

nauczycielowi 

skanów/zdjęć 

wykonanych ćwiczeń 

oraz projektu/plakatu 

na adres mailowy. 

Samodzielne 

wykonanie 

powtórzeniowych kart 

pracy 

podsumowujących 

dział. 

 

Religia/etyka  Oddajemy chwałę Jezusowi naszemu 

Królowi. Zapoznanie z wiadomościami 

dotyczący 

 

Jezus zaprasza do Wieczernika. Analiza 

tekstu z podręcznika. Wyjaśnienie terminów: 

Wieczernik, Pascha, Przaśniki. Ukazanie Jezusa 

podczas Ostatniej Wieczerzy ustanawiającego 

Podr. 40-42 

 

 

Podr. S. 46 -48 

 

 

 

 

 

Uczeń pracuje samodzielnie w 

oparciu o wiadomości zawarte 

w podręczniku oraz 

zaproponowanych przez 

nauczyciela pomocach 

katechetycznych. 

Dzieci lub opiekunowie 

przesyłają zdjęcia, lub skany 

wybranych prac drogą wcześniej 

ustaloną przez nauczyciela 
(librus, email, telefon).  

  

Po powrocie do szkoły 

omówienie i sprawdzenie prac. 



sakrament kapłaństwa i Eucharystii – praca z 

tekstem biblijnym. Tekst luk, krzyżówka. 

 

Nie ma miłości bez ofiary. 

Analiza tekstu z podręcznika. Zestawienie 

ofiary z życia Jezusa z darami ofiarnymi 

składanymi w czasie Eucharystii (krwawa i 

bezkrwawa ofiara Jezusa). Ukazanie wartości 
pracy człowieka jako ofiary, składanej Bogu w 

czasie Mszy św. Uzupełnianie tekstu piosenki 

przy pomocy symbolicznych obrazków. 

 

Wielkanoc –zwycięstwo życia i miłości. 

Analiza tekstu z podręcznika. Ukazanie 

niedzieli jako pamiątki zmartwychwstania. 

Filmik biblijny o zmartwychwstaniu. Tekst luk. 

 

Podr. S. 49-51 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podr. S. 80-81 

 

 

 

 

III C 
Przedmioty Zakres treści  

(ogólnie z rozkładu materiału) 

Zadania do realizacji Sposób realizacji Sposób monitorowania 

lub weryfikacji wiedzy i 

umiejętności 

 
 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

To już wiosna. 

Działania na wyrażeniach 

dwumianowanych: kilogramy, 

dekagramy. Zamiana dekagramów na 

kilogramy lub na kilogramy i dekagramy. 

Oznaki wiosny na podstawie wiersza 

“Pobudka”. Układanie odpowiedzi na 

pytania do tekstu.  

Ruch Ziemi i pory roku- 

przypomnienie wiadomości.  

 Czytanie ze zrozumieniem tekstów 

naukowych: Układ Słoneczny, Ruch 

obrotowy Ziemi, Ruch obiegowy Ziemi. 

Podpisywanie planet Układu 

 

Podręcznik str. 36 i 37 

Ćwiczenia 1,2, 4, 5 i 6 ze 

str. 31 i 32 

W zeszycie- ćw. 1,2,3,5 

str.37 z podręcznika 

 

 

Podręcznik  

  Zad. 3 str.114 

       4 str. 115 

       5 str. 115 

       2 str. 116 

Podręcznik str. 38, 39 i 40 

Ćwiczenia  

Uczniowie 

wykonują zadania 

samodzielnie 

zgodnie z 

przesłaną przez 

nauczyciela 

instrukcją i 

prezentacjami 

nauczyciela. 

Wykorzystanie 

linków podanych 

przez nauczyciela. 

Szczegóły każdej 

pracy do 

Wysłanie nauczycielowi 

skanów/zdjęć 

wykonanych ćwiczeń 

oraz projektu/plakatu na 

adres mailowy lub w 

WhatsApp. 

Samodzielne wykonanie 

powtórzeniowych kart 

pracy podsumowujących 

dział. Po powrocie do 

szkoły omówienie i 

sprawdzenie prac dzieci. 

Stały kontakt z rodzicami 

za pomocą dziennika 



Słonecznego. Utrwalenie pisowni nazw 

planet.  

Działania na wyrażeniach 

dwumianowanych: kilogramy, 

dekagramy. Zamiana dekagramów na 

kilogramy lub na kilogramy i dekagramy. 

Wypalanie traw. 

Przypomnienie zawodu strażaka - 

zaznaczanie ramek z nazwami czynności, 

które wykonuje strażak podczas akcji. 

Formułowanie kilkuzdaniowej 

wypowiedzi na podstawie tekstu Adama 

Wajraka Wypalanie traw. Układanie 

wypowiedzi pisemnej z wykorzystaniem 

podanego słownictwa. Rozpoznawanie 

części mowy. 

  Rozwiązywanie zadań.  

Uwaga! Powódź!  

Formułowanie odpowiedzi na pytanie: 

"Jak zapobiegać powodziom?" z 

wykorzystaniem informacji zawartych w 

tekście. 

 Wykonywanie obliczeń według wzoru. 

Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

 

Nasze lektury-”Doktor Dolittle i jego 

zwierzęta” -4/5dni 

Poznajemy bohaterów. 

Redagowanie kilkuzdaniowej 

wypowiedzi. Zapisywanie i odczytywanie 

liczb czterocyfrowych. 

Uwaga zwierzęta. 

ćw.1,2 i 3 str. 33 

   4 str. 34 

   6,7,8 str.35 

 

 

 

 

 

Podręcznik  

Zad. 1,2,3,4,5,6 str. 117 
  

Podręcznik str. 41, 42 i 43 

Ćwiczenia  

1, 2 i 3 str. 36 

4 z kropką- a kropkę w 

zeszycie str. 37 

Podręcznik str.44, 45 oraz 

46 i 47 

Ćw. 1 i 2 str. 38 

Ćw. 1,2,3str. 40 

Ćw. 1,2,3 str. 41 

Ćw. 4, 6 z kropką i 7 str. 

41  

Podręcznik str. 48, 49, 50, 

51 

 Ćwiczenia do polskiego 

str.44, 45, 46, 47 

 Ćwiczenia do matematyki 

str. 30, 31 

 

 

 

wykonania, 

codziennie są 

dokładnie 

omówione w 

wiadomości 

przesłanej 

Librusem do 

uczniów i 

rodziców. 

 

 

 

 

 

elektronicznego Librus 

oraz mejla służbowego. 

 

 



Układani wypowiedzi dotyczące 

zachowania wobec dzikich zwierząt. 

Rozpoznawanie części mowy. 

Liczby czterocyfrowe. 

Doktor Dolittle. Wielka podróż. 

Wielozdaniowe wypowiedzi na temat  

fauny i flory Afryki. 

Rozwijanie zdań. 

Dodawanie i odejmowanie liczb typu 

3524+2143 

Wielka Podróż do Afryki –ew 2 dni- 

Wykonanie pracy pisemnej na temat 

dowolnego zwierzęcia żyjącego w 

Afryce.    

Utrwalenie poznanego materiału. 

Utrwalenie poznanego materiału z 

matematyki. 

 

Tropimy ortografię z nie. 

Utrwalenie pisowni z przeczeniem nie. 

Ćwiczenia pamięciowe- nauka wiersza na 

pamięć. 

 

 

Wynalazek a odkrycie. 

Wyjaśnienie pojęcia wynalazek, odkrycie. 

Określenie rodzaje przymiotników. 

Działania na liczbach czterocyfrowych. 

Wynalazki szkodliwe dla przyrody. 

Redagowanie kodeksu miłośnika 

przyrody. Utrwalanie pisowni wyrazów z 

ch wymiennym. 

 

 

 Podręcznik str. 53, 54, 55 

 Ćwiczenia do polskiego 

 str. 48, 49 bez ćw.5 

 Ćwiczenia do matematyki 

str. 32, 33, 34, 35 
  

 Podręcznik str. 54, 55, 

 56, 57 

 Ćwiczenia do polskiego  

Str. 50, 52, 53 

 Ćwiczenia do matematyki 

str. 38, 39, 40, 41 

 

 

Podręcznik str. 60, 61  

zeszyt pyt. 2 str. 61 

 Ćwiczenia do polskiego 

 Str. 54, 55 

 Ćwiczenia do matematyki 

str. 42, 43 

 Podręcznik str. 62, 63,  

64, 65  

zeszyt pyt 1 str. 63 

 Ćwiczenia do polskiego  

str. 56, 57, 58, 59 

 Ćwiczenia do matematyki 

str. 44, 45, 46 

 

 
  



Ćwiczenia związane z jednostką kilometr. 

 

Polscy nobliści. 

Tona jako jednostka masy. Zamiana ton 

na kilogramy oraz ton i kilogramów na 

kilogramy. Warto ich znać! Poznanie 

sylwetki Alfreda Nobla.  Uzupełnianie 

diagramu, odczytanie hasła i uzupełnienie 

nim zdania. Rozpoznawanie 

czasowników i liczebników w tekście. 

Piszemy poprawnie. Pisownia wyrazów z 

ą i ę w zakończeniach. 

Nazywamy uczucia- 

Wyszukiwanie informacji w tekście, 

redagowanie i zapisywanie odpowiedzi na 

pytania dotyczące wysłuchanego tekstu 

Co ja czuję? Z cyklu "Listy od Hani i 

Henia". Czytanie zagadek Marcina 

Brykczyńskiego Co się kryje w sercu na 

dnie? Kto przeczyta, ten odgadnie. 

Podawanie nazw uczuć będących ich 

rozwiązaniem. 

Zapisanie i wyjaśnienie zdania w 

zeszycie. Ćwiczenia w pisaniu zdań z 

pamięci. Czytam i interpretuję. Czytanie 

ze zrozumieniem tekstu Petera Ekberga i 

Svena Nordqvista -Wielka księga 

młodego filozofa - wykonywanie poleceń 

do tekstu. 

Zabawa matematyczna "Miary". 

Rozwiązywanie zadań tekstowych na 

obliczenia wagowe - tony, kilogramy. 

Podręcznik -czytamy 

inscenizację str. 66-69 

70, 71 

 zeszyt pyt 1, 3 str. 71 

 Ćwiczenia do polskiego 

str. 62,63 i 64, 65 

 Ćwiczenia do matematyki 

str. 47, 48, 49 

 
  

 

 

 Podręcznik str. 72, 73,  

74, 75 

 Ćwiczenia do polskiego 

str. 66, 67 

 Ćwiczenia do matematyki 

str. 50, 51 

 

 Podręcznik str. 76, 77 

 Ćwiczenia do polskiego 

str. 68, 69 

 Ćwiczenia do matematyki 

str. 52, 53 

 

 

 

 

 

 

 

Podręcznik  



Rozwiązanie złożonego zadania 

tekstowego na obliczenia wagowe. 

 

 Wkrótce święta. 

Układanie i zapisywanie życzeń dla 

wybranej osoby. 

Rozwiazywanie zadań tekstowych. 

 

 

 

 

 

 

str. 86 i 87 

Ćw. pol. str. 80 i 81 

Ćw. mat. 60 i 61 

 

 

UWAGA: 

Szczegóły każdej pracy 

do wykonania, 

codziennie są dokładnie 

omówione w wiadomości 

przesłanej Librusem do 

uczniów i rodziców. 

J. angielski The People – our body – nazwy części ciała 

Festivals: Polish Easter / Spring Time 

Świętowanie – Wielkanoc i Wiosna w Polsce 

(słownictwo tematyczne, radosne wiosenne 

piosenki) 

Wybrane przez 

nauczyciela (ze względy 

na potrzeby i możliwości 

uczniów) ćwiczenia z 

podręcznika i zeszytu 

ćwiczeń ze wskazanych 

działów) powtórzeniowe 

karty pracy; 

Udostępnienie 

piosenek i 

filmików do 

ćwiczenia w 

domu, 

samodzielne 

wykonanie 

plakatów – 

wiosna/Wielkanoc 

oraz części ciała 

Sprawdzenie 

wykonania ćwiczeń. na 

lekcjach online/ 

przesłanie plakatów 

nauczycielowi na maila/ 

Samodzielne wykonanie 

powtórzeniowych kart 

pracy 

podsumowujących 

dział. 

Religia/etyka  Oddajemy chwałę Jezusowi naszemu Królowi. 

Zapoznanie z wiadomościami dotyczącymi Niedzieli 

Palmowej (film). Krzyżówka, quiz, wybór właściwych 

odpowiedzi i ich przyporządkowanie. 

 

Jezus wydany za nasze grzechy. 

Analiza tekstu z podręcznika. Ukazanie zwycięstwa 

dobra nad złem w odniesieniu do życia Jezusa. 

Niesłuszne osądzenie i wydanie wyroku przez Piłata. 

Zabawa słowna -porządkowanie wyrazów, narracja 

tekstu biblijnego. 

 

Podr. S. 40-42 

 

 

 

 

Podr. S. 43-45 

 

 

 

 

 

Podr. S.46-48 

Uczeń wykonuje 

ćwiczenia samodzielnie 

wg wskazówek 

nauczyciela oraz przy 

pomocy 

zaproponowanych 

pomocy 

katechetycznych. 

Dzieci lub opiekunowie 

przesyłają zdjęcia, lub skany 

wybranych prac drogą wcześniej 

ustaloną przez nauczyciela 

(librus, email, telefon).  

  

Po powrocie do szkoły 

omówienie i sprawdzenie prac. 



Jezus zaprasza do Wieczernika. Analiza tekstu z 

podręcznika. Wyjaśnienie terminów: Wieczernik, 

Pascha, Przaśniki. Ukazanie Jezusa podczas Ostatniej 

Wieczerzy ustanawiającego sakrament kapłaństwa i 

Eucharystii – praca z tekstem biblijnym. Tekst luk, 

krzyżówka. 

 

Wielkanoc –zwycięstwo życia i miłości. Analiza tekstu 

z podręcznika. Ukazanie niedzieli jako pamiątki 

zmartwychwstania. Filmik biblijny o 

zmartwychwstaniu. Tekst luk. 

 

 

 

 
Podr. S. 80-81 

 

III D Przedmioty Zakres treści  

(ogólnie z rozkładu 

materiału) 

Zadania do realizacji Sposób realizacji Sposób monitorowania 

lub weryfikacji wiedzy i 

umiejętności 

 
 

Edukacja wczesnoszkolna Doktor Dolittle i jego 

zwierzęta. 

Poznajemy bohaterów. 

Redagowanie 

kilkuzdaniowej 

wypowiedzi. Zapisywanie 
i odczytywanie liczb 

czterocyfrowych. 

 

 

 

Uwaga zwierzęta. 

Układani wypowiedzi 

dotyczące zachowania 

wobec dzikich zwierząt. 

Rozpoznawanie części 

mowy. 

Liczby czterocyfrowe. 

Pr s48.49 

Ćw pol s 44 i 45 

Ćw mat s30 i 31 

 

 

 
 

 

 

Pr s 50 i 51,ćw pol s46 i 

47 ćw mat s 32 i 33 

Pr s 53 ćw s48 i 49, ćw 

mat s 34 i 35 

 

 

 

 

 

Uczniowie wykonują 

zadania samodzielnie 

zgodnie z przesłaną 

przez nauczyciela 

instrukcją. 

 

 

 

 

Plakat na temat 

dowolnego 

zwierzęcia 

żyjącego w 

Afryce. 

 

 

 

 

 

Opiekunowie lub sami uczniowie 
wykonują zdjęcia lub skany i 
wysyłają nauczycielowi na 
skrzynkę mailową. 
Korespondencja poprzez Librusa 
oraz komunikator. 
Po powrocie do szkoły obejrzenie 
i sprawdzenie prac. 

 

 



 

Doktor Dolittle. Wielka 

podróż. 

Wielozdaniowe 

wypowiedzi na temat  

fauny i flory Afryki. 

Rozwijanie zdań. 

Dodawanie i odejmowanie 

liczb typu 3524+2143 

 

Wielka Podróż do Afryki // 

ew 2 dni// 

Wykonanie pracy 

pisemnej na temat 

dowolnego zwierzęcia 

żyjącego w Afryce.    

Utrwalenie poznanego 

materiału. 

Utrwalenie poznanego 

materiału z matematyki. 

 

 

 

 

Tropimy ortografię z nie // 

2 dni// 

Utrwalenie pisowni z 

przeczeniem nie. 

Ćwiczenia pamięciowe- 

nauka wiersza na pamięć. 

 

 

Pr s 54-57 

Ćw z podręcznika ćw mat s 

38 i 39 

 

 

 

 

 

 

Pr s 58 i 59  

Ćw z pr 3 s 59 do zeszytu 

Ćw mat s 40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pr s 60 i 61  

 

Ćw mat s 41 

 

Ćw pol s 52 i 53 

 

 

Jako sprawdzian 

w piątek 3.04, 

potem zdjęcie do 

nauczyciela 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dla chętnych 

praca plastyczna s 

31 potem zdjęcie 

do wychowawcy. 

 

 

 

 

Zdjęcie do 

nauczyciela ocena 

pracy 



 

Wynalazek a odkrycie. 

Wyjaśnienie pojęcia 

wynalazek, odkrycie. 

Określenie rodzaje 

przymiotników. 

Działania na liczbach 

czterocyfrowych. 

 

 

Wynalazki szkodliwe dla 

przyrody. 

Redagowanie kodeksu 

miłośnika przyrody. 

Utrwalanie pisowni 

wyrazów z ch 

wymiennym. 

Ćwiczenia związane z 

jednostką kilometr. 

 

 

 

Wkrótce święta. 

Układanie i zapisywanie 

życzeń dla wybranej 

osoby. 

Rozwiazywanie zadań 

tekstowych. 

 

 

 

 

 

Pr s 62 i 63 

Ćw pol s 56 i 57 

Ćw mat s 42 i 43 

 

 

 

 

 

 

 Pr s 64 i 65 

Ćw s 58 i 59 /ćw 3 s 58 dla 

chętnych/ 

Ćw mat s 44 i 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pr s 86 

Ćw pol s 80 

 

Ćw mat s 60 

 

 

 

 

 



 

Co się wykluwa z jaj. 

Rozpoznawanie zwierząt, 

które wykluwają się z jaj. 

Opisywanie ilustracji z 

użyciem przymiotników. 

 

 

 

 

 

Pr. S 88 i 89 

Ćw pol s 82 

Ćw pol s 83 

 

Ćw mat s 61  

 

J. angielski • The Body – nazwy 

części ciała 

• Easter in 

Poland/Spring 

Time, 

Świętowanie – 

Wielkanoc i 

Wiosna w Polsce 

(słownictwo 

tematyczne, 

radosne wiosenne 

piosenki) 

Wybrane przez 

nauczyciela (ze względy 

na potrzeby i możliwości 

uczniów) ćwiczenia z 

podręcznika i/lub zeszytu 

ćwiczeń ze wskazanych 

działów), powtórzeniowe 

karty pracy; prace zadane 

przez nauczyciela 

Udostępnienie 

piosenek i 

filmików do 

ćwiczenia w 

domu, 

samodzielne 

wykonanie prac – 

wiosna/Wielkanoc 

oraz części ciała 

Sprawdzenie wykonania 

ćwiczeń poprzez 

przesłanie zadanych prac 

nauczycielowi na maila/ 

Samodzielne wykonanie 

zadań/projektów. 

Religia/etyka  Oddajemy chwałę Jezusowi 

naszemu Królowi. Zapoznanie z 

wiadomościami dotyczącymi 

Niedzieli Palmowej (film). 

Krzyżówka, quiz, wybór 
właściwych odpowiedzi i ich 

przyporządkowanie. 

 

Jezus składa ofiarę za nasze 

grzechy. 

Wprowadzenie terminu 

Przeistoczenie czyli przemiana 

chleba w Ciało Jezusa a wina w 
Krew Jezusa oraz wskazanie go 

Podr. S. 40-41 
 

 

 

 
 

 

 

Podr. S. 52-55 
 

 

 

 
 

Uczniowie wykonują 
prace samodzielnie wg 

wskazówek nauczyciela 

oraz przesłanych 

pomocy 

katechetycznych. 

Dzieci lub opiekunowie 
przesyłają zdjęcia, lub skany 

wybranych prac drogą wcześniej 

ustaloną przez nauczyciela 

(librus, email, telefon).  
  

Po powrocie do szkoły 

omówienie i sprawdzenie prac. 



jako najważniejszy moment Mszy 

św.  Porównanie wydarzeń z życia 

Jezusa z Mszą św.  (Ofiara Jezusa 

na krzyżu - ofiara na Mszy św.) . 

Tekst luk. 

 

Eucharystia spotkaniem z żywym 

Jezusem. 

Analiza tekstu w podręczniku. 

Zapoznanie z terminem 

Eucharystia – dziękczynienie. 

Ukazanie Mszy św. Jako spotkania 

z Jezusem, bliźnimi oraz ze 

świętymi. Film o eucharystii dla 

dzieci. Samodzielne układanie 

krótkiej modlitwy dziękczynnej. 

 

Wielkanoc –zwycięstwo życia i 

miłości. Analiza tekstu z 

podręcznika. Ukazanie niedzieli 

jako pamiątki zmartwychwstania. 

Filmik biblijny o 

zmartwychwstaniu. Tekst luk.  
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